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50 соли хидмати шоиста
дар ховаршиносї ва фарњанги миллї
Илмат ба амал чу ёр гардад,
Ќадри ту яке њазор гардад.
Њилолї
Камолиддин Садриддинзода Айнї (Камол Айнї), 15 майи соли 1928 дар
гузари Ќўрѓончаи шањри Самарќанд, дар хонадони устод Садриддин Айнї ба
дунё омадааст.
Вай тањсили ибтидоиро дар мактаби тољикии раќами 3-и шањр оѓоз
намуда, аз синфи 5 ба мактаби русї гузаронида шуд. Ва ў бо гурўњи мактабиёни
фарзандони кормандони Академияи пизишкии њарбии Ленинград (СанктПетербург), ки солњои Љанги Бузурги Љањонї ба шањри Самарќанд кўчонида
шуда буданд, тањсили хешро дар мактаби русии раќами 6 ба поён расонид.
Камол Айнї ба илми шарќшиносї дар овони наврасї њавас зоњир карда
буд. Дар муњити хонаводааш ќадри тамаддуну фарњанг ва осори хаттии
гузаштагонро хеле баланд мешинохтанд. Аввалан, ў дар коргоњи эљодии яке
аз асосгузорони илми шарќшиносии Шўравї Садриддин Айнї обутоб ёфта,
зањматњои пайваставу фидокорињо ва муборизаи падарашро дар омўзиши
таърихи маданияти тољикон мушоњида мекард ва табиист, ки ин муњити
мусоиди кор ба фаъолияти минбаъдаи ў беасар намонд. Илова ба ин, ѓамхорї
ва рањнамоии падар боис шуд, ки ў чандин забон ва таърихи адабу фарњанги
кишварњои Шарќро омўзад, сўњбатњои оилавї, ки ба сари худ дарси илму адаб
буд, низ ба ташаккули шахсияти олим бетаъсир намонд.
Муњаббати гарми ў ба фарњанги миллї солњои тањсил дар яке аз марказњои
шинохтаи шарќшиносии љањон – шањри Ленинград ќавитар гашт. Камол Айнї
дар Университети давлатии Ленинград тањсил карда, ихтисоси ховаршиносиро
омўхт, улуми адабї ва санъатшиносиро бо маслињати устодонаш омўхта, аз
донишу дарсу таљрибаи бузургтарин донишмандон ва шарќшиносони мам
лакат ва факултањои ховаршиносї, филологияи рус ва Ѓарб ва таърихи До
нишгоњи Ленинград (Санкт-Петербург) ва Академияи рассомї ва њунари
Иттифоќи Шўравї дар Ленинград, Донишгоњи шабонаи назарияи мусиќї ва
адаби Ленинград бањраманд шудааст, ки аксари онњо донишмандони шинохтаи
љањонї буданд. Ин бузургмардони илми ховаршиносї ва инсоншиносї
дорои мактаби хосаи илмии хеш буда, дар њаќиќат парчамбардорони илми
шарќшиносї ва филологияи классикї дар Иттифоќи Шўравї мањсуб ме
гардиданд. Чунончи академикњои АФ СССР В.В.Струве (Таърихи бостони
Шарќ ва Эрон), И.Ю.Крачковский (Муќаддимаи арабшиносї), И.И. Ме
шанинов (Назарияи нави забоншиносї), В.М.Жирмунский (Муќаддимаи
адабиётшиносї, эпоси ќањрамонї, назарияи лирика), И.А.Орбели (Њунари
ањди Сосониён), Б.Б.Пиотровский (Бостоншиносии Ќафќози љанубї), Д.С.
Лихачев (Осори хаттии Славян ва Русияи ќадим), А.Н.Кононов (Муќаддимаи
илми туркшиносї), А.А.Фрейман (Муќаддимаи эроншиносї, забони пањлавї,
Авесто, таърихи забонњои эронї), А.Ю.Якубовский (Эрон дар замони ис
тилои араб), С.Е.Малов (Набиштањои куњани туркии Орхону Енисей),
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В.М.Штейн (Таърихи иќтисодиёти Эрон), Н.В.Пигулевская (Шањрњои Эрони
бостон), М.Н.Боголюбов (Шинохти мутуни навини тољикї), њамчунин усто
дони муќаддами замон – А.Н.Болдирев (Таърихи адаби классикии форсї,
«Шоњнома» ва њамосасарої), И.П.Петрушевский (Таърихи Эрон: ањди муѓул,
ислом дар Эрон), М.М.Дяконов (Њунари классикии Эрон ва Мовароуннањр,
миниатюрањои Эрону Мовароуннањр), И.И.Зарубин (Лањљашиносии тољик),
Н.Д.Миклухо-Маклай (Эрон дар ањди Сафавиён), А.М.Беленитский (Ман
баъшиносии таърихи Эрон, таърихи љуѓрофии Эрон ва Осиёи Миёна), А.Т.
Тоњирљонов (Мутуни форсии ањди ислом), А.К.Боровков (Таърихи забон ва
адаби ўзбек), Нињат-афандї (Забони туркии усмонї), Ф.Ф.Берков (Таърихи
рўзноманигорї), нињоят академик В.М.Алексеев (Восток и «Наука о Востоке»)
ва дигарон.
Тавре ки мушоњида шуд, барномаи Донишгоњ ва берун аз он, ки дўстони
шарќшиноси падари Камол Айнї дар Ленинград барои ў тартиб дода буданд,
аз «Авесто»-ву навиштањои суѓдї ва осори пањлавї то адабиёти навин ва
театри Эрон, аз забони навиштањои туркии бостонї дар Орхону Енисей то
забони адабии туркони усмонї, аз дарси муќаддимаи арабшиносї то осори
суханварони арабзабони Осиёи Миёнаву Эронзамин ва аз осори хаттии осори
славянї то адабиёти бадеии Аврупоро дарбар мегирифт. Ў соли 1949 факултаи
шарќшиносии њамин Донишгоњро хатм намуда, ба аспирантураи Институти
шарќшиносии Академияи илмњои СССР тавсия ва ќабул гардид. Дар ин њангом
нахустин асари илмии худ «Носири Хусрав ва достонњои «Рўшноинома» ва
«Саодатнома»-ро ба итмом расонид ва эљодиёти яке аз шоирони барљастаи
классикии тољик Бадриддин Њилолиро, ки њанўз таќрибан тањќиќ нагардида
буд, мавзўи омўзиш ќарор медињад. Пас аз бозгашт ба шањри Душанбе ў ба
чанд гоњ ба сифати ходими калони илмии Институти забон ва адабиёти ба номи
Рўдакї кор карда, дар тањия ва нашри осори хаттї фаъолона иштирок менамояд
ва сипас ба вазифаи мудири шўъбаи (Ганљинаи) навбунёди дастнависњои
шарќии Академияи илмњои Тољикистон таъйин мегардад (с. 1953/4). Бамаврид
аст бигўем, ки ташкили ин шўъба бо пешнињоди донишмандони бузурги ин
соња – Устод Садриддин Айнї ва Александр Александрович Семёнов амалї
шуда, дар сохтори Академияи илмњои Тољикистон аввалин муассисаи расмии
ховаршиносї буд. Бунёди ин муассисаи муњим ба зиммаи Камол Айнї гузошта
шуд ва ў асосгузори он шўъба аст. Баъдтар, соли 1958, дар заминаи Ганљинаи
дастнависњо ва сектори адабиёти классикии Институти завбон ва адабиёт бо
роњбарии яке аз олимони барљастаи тољик Абдулѓанї Мирзоев муассисаи
илмии дигар, ки Шўъбаи шарќшиносї ва осори адабї ном дошт, бунёд
гардид. Дар ин муассиса Камол Айнї ба вазифаи муовини мудири шўъба
таъйин гардида, бо ташаббуси ў аввалин сектори матншиносї ва нашри осори
хаттї таъсис гардид, ки вазифаи роњбарии онро низ бар ўњда дошт. Дар ин
муддат тањќиќ ва тањияи осори бузургони гузаштаи тољик, аз љумла: осори
Рўдакї ва њамзамононаш, «Шоњнома»-и Фирдавсї, осори Носири Хусрав ва
Абдурањмони Љомиро бо њамкории ходимони сектори матншиносї ба чоп
омода сохт. Нашри тазкираи «Гулшани адаб», ки се љилди аввалини он намунаи
назми форсу тољики асрњои X-XIV дарбар мегиранд, низ самараи зањмати
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кормандони шўъбаи матншиносї ва муассисањои илмии дигар мебошанд, бо
барнома ва роњбарии вай анљом ёфтааст.
Баъдтар Камол Айнї аз соли 1965 то 1972 бо салоњдиди Президиуми
Академияи илмњои Тољикистон ва фармони Президиуми Академияи илмњои
СССР, ба унвони муњаќќиќи даъватшуда барои тањќиќ ва нашри осори
муштараки хаттии форсу тољик, тибќи барномаи њамкорињои илмї-фарњангии
СССР ва Эрон љалб мешавад ва дар Маскав ба ин кор оѓоз намуда, дар
Тењрон низ ба сифати пажўњишгари даъватї бо њамкории донишмандони
дигар як силсила осори хаттии форс-тољикро тибќи талаботи имрўзаи илми
матншиносии љањонї тањќиќ ва нашр менамояд. Соли 1976 Камол Айнї, ки
яке аз эроншиносони намоёни таљрибадор буд, мудири сектори эроншиносии
Институти шарќшиносии Академияи илмњои Тољикистон таъйин гардид ва як
гурўњ љавонони боистеъдодро ба тањќиќи масъалањои эроншиносї рањнамої
кард. Соли 1980 бо пешнињоди К.Айнї дар Институти шарќшиносии То
љикистон шўъбаи тањќиќи дастнависњо таъсис гардид, ки ташкил ва роњбарии
онро Президиуми Академия ба ўњдаи Камол Айнї гузошт. Шўъба имрўз
ба маркази асосии тадќиќоти осори хаттї мубаддал гардидааст. Зеро дар
бунёди ин муассиса сатњи омодагии кормандон ба назар гирифта шуда, як
гурўњи мутахассисони пуркор ва пухтакор љалб шуданд, ки њама муттафиќона
машѓули вазифа буда, худро дар тањия, тањќиќ ва нашри осори бузурги мар
думи ховарзамин масъул шинохтаанд.
Шўъбаи тањќиќи дастнависњо, ки дар ихтиёри худ секторњои нигањдории
дастнависњо ва фонди дастнависњои шарќї, ки имрўз ба номи А.М.Мирзоев аст,
тавсифи илмии дастнависњо ва каталогсозї, матншиносї, сектори тарљумаи
илмї ва тањќиќи осори хаттиро дошт, ба як маркази муљањњази омўзиши осори
Ховар табдил ёфта буд, ки љои омодашудаи мутахассисони ватаниву хориљї
ва мењмонони давлатї гардид. Дар заминаи ин шўъба ва шўъбањои дигар
баъдтар Институти Ховаршиносї ташкил шуд, ки имрўз ба унвони Институти
шарќшиносї ва мероси хаттї фаъолият мекунад.
Аввалин маќолањои илмї, публитсистї ва танќидии Камол Айнї дар
матбуоти љумњурї ва марказї ибтидои солњои панљоњум интишор ёфтааст.
Ќисми зиёди корњои илмии муњаќќиќ ба омўзиши масъалањои муњимми
адабиёти классикии форсу тољик, маданияти гузаштаи Осиёи Миёнаву Эрон ва
давраи нави адабиёт ва маданияти тољикон ва Тољикистон бахшида шудааст.
Китобњо ва маљмўањои матншиносии осори Бадриддин Њилолї, Носири
Хусрав, Абдурањмони Љомї, Умари Хайём, Рўдакї, њамасрони Рўдакї бо
кўшиш ва эњтимоми ў ва ширкати њамкорон ба чоп расидаанд.
Солњои шастум ва њафтодум – давраи рушди фаъолияти илмии Камол
Айнї буда, ў илова ба нашри асарњое, ки дар фавќ зикр шуда, ба тањияи нўњ
љилди илмии «Шоњнома»-и Абулќосим Фирдавсї (бо њамкории Б.Сирус,
З.Ањрорї ва аз љилди 7 бо А.Девонаќулов), осори мунтахаби панљљилда ва
маљмўањои гуногуни Абдурањмони Љомї иштирок ва роњбарї намуда, маљ
мўањои гуногуни тољикиву русї ва бо њуруфоти арабї чопшудаи Садриддин
Айнї, инчунин Куллиёти ўро тартиб додааст (тањияи њар љилд бо њамкории
дигарон), ки ба ин тариќ аз соли 1958 тањия ва нашри мутуни комили илмї
ва интиќодии осори адабии замони нав (ё дар асоси нусхаи замони муаллиф
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ва ё дар асоси дастнависи ба хатти муаллиф) дар Тољикистон ва Ўзбекистон
(С.Айнї «Асарлар», љ.1-8, тањия бо ширкати К.Айнї, с.1963-1967) оѓоз ёфтааст.
Илова бар ин К.С.Айнї дар тањия ва нашри китобњои муњим, монанди «Љомї
дар миниатюрањои асри XVI» (нашриёти «Советский художник»), «Лавњањои
нигорин аз садаи XIV то XVII бар осори суханварони форс-тољик» (тањќиќ
ва тадвини М.М.Ашрафї), ки бо њамкории ноширони Олмон интишор шу
дааст, тазкираи «Ситорагони назм» ва ѓайра фаъолона иштирок менамояд.
Ў яке аз муаллифони китоби дарсии «Адабиёти тољик» барои синфи нўњуми
мактабњои миёнаи тољикї мебошад, ки соли 1954 ва баъд нуздањ бор ба табъ
расидааст. Масъалаи асосие, ки солњои зиёд мавриди тањќиќи К.Айнї ќарор
гирифтааст, манбаи достонњои ишќї-лирикии асрњои XIII-XIV ва лирикаи он
давр, њамчунин манбаъњои адабии асри XVI тољик мебошад. Ин масъаларо ў
дар асоси тањќиќ ва тањияи матни интиќодии достону маснавињо ва омўхтани
девони яке аз классикони асри XII-XIV форсу тољик Хољуи Кирмонї, ки
Њофизи Шерозї ба шогирдии ў ифтихор кардааст ва њамчунин «Тазкираи
Њасани Нисорї» ва дигар сарчашмањои муњимми асри XVI баррасї кардааст.
Як силсила маќолањое дар маљмўањои илмї, матбуоти адабии мамлаката
мон ва хориља ба табъ расидаанд, натиљаи љустуљўњои муњаќќиќанд. Бозёфти
муњимтарини муњаќќиќ нашри силсилаи осори хаттист, ки дар сурати матни
интиќодї ба расмият даромада, њамчун аввалин намунаи њамкории Академияи
илмњои СССР, Академияи илмњои Тољикистон ва Бунёди фарњангии Эрон
ба табъ расидаанд. Матни интиќодї ва тањќиќи достонњои машњури Хољуи
Кирмонї «Њумой ва Њумоюн» (Тењрон, 1969, 1999), «Гул ва Наврўз» (Тењрон,
1972, 1991), ки дар асоси манбаъњои нодир аз осорхонањои Иттифоќи Шўравї,
Англия ва Эрон тадвин ва тањия шудаанд, аз љумлаи онњоанд (ниг.: «Важнейшие
достижения в области естественных и общественных наук за 1969 г. отчет АН
СССР. Одобрен Президиумом АН СССР. – М., 1970, с.141»).
Камол Айнї бо олимони шарќшиноси Ленинград (Санкт-Петербург) ва
Гурљистон А.Н.Болдирев, М.А.Тодуа ва А.А.Гвахария њамкории доимии илмї
дошт. Ин амал хусусан дар тањќиќоти матншиносї ба хубї зоњир гардидааст.
Дар ин роњ Камол Айнї чун кўшишгари нахустин сањми намоёне дошта,
ба чанде аз нашрњои муњимми осори хаттї муќаддима навишта, тањрири
илмии онро бар ўњда доштааст ва ба ин восита дар равобити илмї дўстиву
њамкории халќњои мамлакат сањми воќеї гузоштааст. Мо матни интиќодии
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддини Восифиро дар ду љилди бузург (Тењрон,
1971, 1972) ва «Вису Ромин»-и Фахриддини Гургониро (Тењрон, 1971), ки онро
тавлиди дубораи достони куњан гуфтан равост, дар назар дорем, зеро онњо
мањз бо ташаббуси Камол Айнї ба табъ расидаанд. Ин асарњо љузъи таркибии
њамон барномаи илмї буданд, ки дар асоси нахустин наќшањои байналхалќии
њамкории мамлакатњо амалї гардида, њам дар мамлакати мо ва њам дар
хориља бањои баланд гирифтанд. Зимнан бояд гуфт, ки имтиёзи ин панљ матни
интиќодї дар он аст, ки дар тањќиќ ва тадвини ду сабки интиќоди илмии
матнї корбаст шудааст: нахуст усули баррасии матнњои форсии тољикї, ки
дар ховарзамин анъанаи тўлонї дошт ва дигар усули матншиносии мактаби
илмии рус ва Аврупо, ки тибќи он тадќиќи њар нукта, хулоса ва натиљагирињо
бояд манбаи хаттї дошта, мустанад бошад. Ин сабки кори матншиносии
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имрўзаи мо ќобили ќабул ва писанди ањли фањм гардидааст. Маљаллаи
адабї ва илмии «Сухан» дар бобати њамкорињои илмї дар тањќиќи мутун ва
нашри онњо навишта буд: «Пас аз чопи китоби «Њумой ва Њумоюн»-и Хољуи
Кирмонї, ки ба кўшиши оќои Камол Айнї ба сурати обрўманд анљом шуд
ва таљдиди «Бадоеъ-ул-ваќоеъ», инак «Вису Ромин» севвумин асарест, ки бо
њамкории Бунёди фарњанги Эрон ва академияњои улуми Иттињоди Љамоњири
Шўравї мунташир мешавад. («Сухан», 1350/1972, № 6, сањ.677).
Ва њоло азбаски сухан аз силсилаи нашрњои мазкур меравад, як иќтибос аз
маљаллаи «Ахбор» (нашрияи идораи матбуоти СССР, 31 сентябри соли 1971)
меоварем, то хонанда доираи васеи манобеи истифодашуда ва мушкилоти
тањќиќоти матншиносиро тасаввур карда тавонад ва донад, ки дар замони
мо ба як соњаи бисёр зарур ва даќиќи илми шарќшиносї мубаддал шуда, дар
љањони мутамаддин мавќеи шоиста дорад. «Табъ ва нашри манзумаи олї ва
љолиби «Вису Ромин» – навишта буд «Ахбор» – … воќеан барљаста ба шу
мор меравад. Матни љомеи интиќодї мабнї бар тамоми нусхањои мављуд
дар захоири Иттињоди Шўравї, Эрон, Инглистон, Њиндустон ва Туркия ва
ривоёти бостонии гурљї ба василаи эроншиносони Шўравї М.А.Тодуа,
А.А.Гвахария ва Камол Айнї тањти назари шарќшиноси барљастаи Шўравї
академик Г.В.Тсеретели танзим шудааст. Ин асари бузург њовии се муќаддима
ба ќалами њайати тањририя мебошад ва бо грифњои Институти шарќшиносии
Фарњангистони улуми Гурљистон, Фарњангистони улуми Љумњурии Тољикистон
ва Бунёди фарњанги Эрон табъ ва мунташир шудааст… Чанде пеш, давом
медињад «Ахбор», аввалин љилди асари думуљалладаи (маљмўан ќариб 1100
сафња) ёддоштњои таърихї ва адабии Восифї, сухансарои ќарни шонздањум,
тањти унвони «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» табъ ва мунташир гардид. Матни љомеъ ва
интиќодии ин нодиртарин манбаи фарњанги милали Осиёи Миёна ва Эрон
ба василаи А.Н.Болдирев, устоди Донишгоњи давлатии Ленинград, танзим
гардида ва шомили муќаддима (ба форсї ва инглисї) ба ќалами Камол Айнї,
ки ба эњтимоми вай ин асар ба табъ расидааст, мебошад».
Дар бораи нашри дуввуми бузургасари Мавлоно Восифї донишманди
мумтози матншиносї дорандаи љоизаи давлатии Ибни Сино ва љоизаи
байналмилалии Фирдавсї (Эрон) А.Н.Болдирев чунин нигоштааст «матни
интиќодии љомеи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифиро, ки ман бо љалб намудани
то ќадри имкон кулли нусахи мављудаи он тањия намуда будам, нахустин
бор АУ СССР соли 1961 дар Маскав ба табъ расонид ва дуввумин бор бо
тасњењи муњим ва тавзењот дар соли 1970 дар Тењрон Камол Айнї бо њамкории
донишмандони эронї ба табъ расонид» («Зайниддин Васифи», Душанбе
«Адиб», 1989, с.8).
Бояд гуфт, ки дар ин њама амали илмии ибтикории байнидавлатии хайр
ўро њамвора сарварони Академияи илмњои Иттифоќи Шўравї хусусан В.А.
Кириллин – ноиб-президенти АФ СССР, академик-котиби Шўъбаи таърих
АИ ИС академик Е.М.Жуков, њамчунин директори ИШ АИИС академик
Б.Ѓ.Ѓафуров, академик Е.М.Челишев, профессор И.С.Брагинский, Пре
зиденти АИ Тољикистон М.С.Осимов ва аз хориљиёни донишмандони номї
П.Н.Хонларї, Фурўзонфар Бадеъуззамон, Саид Нафисї, Муњаммадамини
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Риёњї, Забењулло Сафо, Муњити Таботабої ва бисёр дигарон хуш љонибдорї
кардаанд.
Иштироки Камол Айнї дар чорабинињои фарњангии Академияи илмњо
ва муњити фарњангии љумњурињо њамеша пурфайз будааст. Ба муносибати
љашни панљоњсолагии Тољикистон китоби «Ахгари инќилоб»-ро (1974) тадвин
намуда, интишор дод, нусхаи нигорини дар љањон ягонаи «Саломон ва Абсол»и Абдурањмони Љомиро (1974) бо тањќиќоташ ба забонњои русї, форсї-тољикї
ва англисї бо њамкории мутахассисони нашриёти Љумњурии Олмон бо тамоми
оростагї ва пиростагї ба табъ расонид. Камол Айнї дар ин амал роњи мактаби
тањќиќотии яке аз олимони барљастаи замон муњаќќиќи осори хаттии ќадими
русу славян, академик Д.С.Лихачевро пазируфта, дар тањќиќ, тадвин ва нашри
нусхањои ќаламї ба ў пайравї кардааст. «Саломон ва Абсол» низ мањз бо њамин
равия тањќиќ ва интишор шуд. Дар ин хусус яке аз донишмандони бузурги
осори хаттии Шарќ, сармуњаррири силсилаи нашрњои осори њунарии Шарќ дар
ЮНЕСКО профессор Базил Грей дар номаи худ (27 сентябри соли 1977) чунин
навишта буд: «Гирифтани як нусхаи китоби нави бисёр љолиби Шумо – нашри
нусхаи «Саломон ва Абсол»-и Абдурањмони Љомї боиси хушнудї гардид.
Бенињоят мамнунам барои ин факсимелеи нигорини барљастадастнавис, ки
онро тамоман дуруст ба давраи сафавии мактаби Ќазвин – санаи 1581 нисбат
додаед. Ин як иловаи пурарзишест барои мавод ва мадорики мо, ки рўз ба рўз
афзоиш меёбад. Бо хушнудї ба иттилои Шумо мехоњам расонам, ки соли љорї
дар бобати ба табъ расондани интишороти ЮНЕСКО рољеъ ба њунари китоби
Осиёи Миёна пешрафте ба амал омад ва ман умед дорам, ки кори интишории
хешро охири октябр тибќи талаботи ќарордодам, ба итмом расонам».
Албоми мусаввари «Корномаи Садриддин Айнї»-ро, ки муњаќќиќ ба муно
сибати љашни бошукўњи садсолагии асосгузори адабиёти нави тољик, нахустин
Президенти Академияи илмњои Тољикистон ба забонњои русї, форсии тољикї
ва англисї нашр намуда, ањли љомеаи мамлакат ва хориљї хуш пазируфтанд.
Њамчунин матбуоти хориљї ва кишвар низ онро бо назари њасана истиќбол
намуд. Чунончи, маљаллаи китобшиносии «Оянда» дар ин бобат навишта буд:
«Корномаи устод Садриддин Айнї… – маљмўаест воќеан диданї аз зиндагї
ва осори Садридиин Айнї, нависандаи бисёр маъруфи тољик, њовии аксњои
ёдгорї аз ў, аксњое аз навиштањои ў ва… билохира намунањои хуб аз он чи
дар музеи Айнї љамъоварї шудааст…» (Маданияти Тољикистон, 8 майи соли
1981).
Зимнан бояд гуфт, ки муњимтарин хусусияти навиштањо ва интишороти
Камол Айнї дар фањмо ва ба зењни хонандаи дохилї ва хориљї маќбул будани
услуб, тарзи баён, тасниф ва тадвини китобњост, ки аксар ба чанд забон
нигошта ва тањия мешаванд.
Камол Айнї вазифањои зиёди љамъиятиро дар ўњдаи хештан дорад. Вай
бунёдгари асосї ва мушовири доимии осорхонаи адабии Садриддин Айнї
дар шањри Душанбе, музейхонаи устод дар Самарќанду дењкадаи Соктаре ва
шањри Бухоро мебошад.
Фаъолияти ў дар тарбияи соњибкасбони соњаи шарќшиносї низ шоистаи
таъриф аст. Аз мутахассисони илми шарќшиносии мо мисли Аълохон Аф
сањзод, Абўбакр Зуњуриддинов, Алиќул Девонаќулов, Ансор Афсањов, Љо
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булќо Додалишоев, Њусейн Ањмади Тарбият, Абулњасан Носир, Асѓар Љон
фидо, Т.Голтс ва дигар олимон, ки њар кадом дар матншиносї ва тањќиќи
адабї соњиби китобњо ва тадќиќоти љиддї мебошанд ва њамчунин аз љавонон
Эњсон Оќилов, Д.Орзимуродов, М.Мамедова, Б.Ќосимова ва дигарон рисолаи
номзадии худро тањти роњбарї ва ё бо машварат ва кўмаки илмии Камол Айнї
навиштаанд. Дар айни замон се нафар довталабон аз Љумњурии Исломии
Эрон ва ду нафар аз Љумњурии Тољикистон дар мавзўъњои гуногун рисолаи
дифої менависанд. Ба ин муносибат бояд гуфт, ки К.С.Айнї мактаби хосаи
матншиносии хешро бунёд намудааст. Солњои зиёд аст, ки донишманди осори
хаттии Ховар, муњаќќиќи пухтакор, яке аз роњбарони проблемаи комплексии
тањќиќ ва нашри осори хаттї Камол Айнї то пош хўрдани Шўравї дар
љумњурї сарвари семинари илмии «Масъалањои актуалии шарќшиносии му
осир» буд. Њамчунин ў аз замони бунёд шуданаш то охирин рўзгори Шўравї
раиси Анљумани ховаршиносони љумњурї буда, симати муовинати раиси (ЕМ.
Примаков) ин Анљуманро дар Иттифоќи Шўравї низ дошт.
Камол Айнї ба сифати љонишини Раиси Кумитаи Шўравии Ассосиатсияи
байналмилалии омўзиши тамаддуни Осиёи Марказї ба њамроњии бисёр оли
мон ва намояндагони муассисањои љумњурї ва умумииттифоќї дар тайёрї
ва гузаронидани симпозиумњои ЮНЕСКО ва љашнњои маданї хидмат кар
дааст. Ў њамчун љонишини Раиси Шўрои тањќиќ ва нашри осори хаттии АИ
ЉТ бисёр рўзу соатњояшро ба ин кори масъулу пурифтихор сарф намуда, дар
пешрафти ин соњаи илм сањми босазо гузоштааст. Дар нашри силсилаи ада
биётњои илмї ва осори хаттї, ки ба муносибати љашни њазораи Абўалї иб
ни Сино ба табъ расиданд, аз љумла мунтахаби осори Шайхурраис, тањияи
«Татиммат-ун-наљот» (Душанбе, 1980), тањия ва тадвини «Ављи Зуњал»-и
Ибни Сино (Душанбе, 1980), китобњои ашъори Мирзо Турсунзода «Гулчини
ашъор» (Прогресс, 1981) ва бисёр кутуби дигар ва «Ошёни баланд» (Ирфон,
1981) сањм гузоштааст. Ў њамзамон роњбарии редаксияи нашри китоб барои
хориљи кишварро низ бар ўњда дошта, бунёнгузори ин муассисаи муњим буд,
ки тањти назари вай ќариб 40 китоб бо хатти ниёкон ба табъ расидааст. Дар
ин муддат ў таќрибан 15-20 нафар мутахассиси пухтакори ин соњаро тарбия
кардааст. Ин нашрия дар тањия ва чопи 10-12 китоби дарси забони дарї низ
њисса гузоштааст.
Камол Айнї илова ба корњои љорї дар тањияи манобеи матни «Захираи
Хоразмшоњї», бевосита иштирок мекунад, таљдиди нашри илмии нўњљилдаи
«Шоњнома»-и Фирдавсї, ки барои ин маќсад се нусхаи нодири онро аз Италия
ва Њинду Покистон ба даст овардааст, бо њамкории адабиётшиноси шинохта
Зоњири Ањрорї, ба анљом расонидааст. Ў муаллиф ва мураттиби бештар аз
сесаду панљоњ асари тадќиќотї ва илмиву оммавист, ки ќисми муњимми он дар
кишварњои Шарќу Ѓарб чоп шудаанд.
Нињоят яке аз корњои муњимми Камол Айнї, ки яке аз масъулинаш аст (бо
њамроњї ва кўшиши Масъуди Миршоњї (Париж) ва Парвона Љамшед (Бунёди
фарњанги бостон), нашри панљљилдаи «Пажўњиш дар фарњанги бостон ва
шинохти Авасто» (Париж, соли 1997-1999) мебошад ва њамчунин ў муаллифи
китоби «Нахустин баррасї ва нашри Авасто дар Русия» (ба забонњои форсї,
англисї ва факсимелеи манбаи хаттї) мебошад (Париж - Тењрон).
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Дар натиљаи ин фаъолиятњои илмї ва адабї Камол Айнї дар дањ кишвар
дар ассосиатсияњо, марказњои илмї-академї ва фарњангии кишварњои Авру
по ва Амрикову Канада ба узвият пазируфта шудааст. Чунончи: 1993 – Анљу
мани Рўдакї дар Фаронса; 1989 – Ассосиатсияи Эроншиносони Амрико (њам
роњи Б.Ѓафуров); 1990 – Ассосиатсияи Эроншиносони кулли Аврупо; 1992
– Ассосиатсияи кулли аврупоии омўзиши тамаддуни Осиёи Миёна; 1991 – Ан
љумани посдорони забони порсї дар Эрон; 1993 – Анљумани Эроншиносони
кишварњои муштаракулманофеъ ва Эрон; 1996 – Шўрои байналмилалии њу
нарњои дастї (ва дастнависњо) ва то соли охир ноиб президенти минтаќавии
Осиёи Марказии он Шўро; 1990 – Кумитаи байналмилалии машваратии рољеъ
ба тањќиќоти марбут ба Осиё ва Африќои Шимолї.
Нињоят соли 1990 Камол Айнї њафтумин барандаи љоизаи байналмилалї
дар тамаддуни эронї аз Бунёди Афшор (Эрон) гардид, ки аз кишвари собиќ
Шўравї ва кишварњои муштаракулманофеъ вай ягона дорандаи ин љоиза
аст. Вай аз соли 1960 узви Иттифоќи нависандагони Тољикистон ва њоло узви
раёсати он мебошад.
Охири ќарни ХХ Камол Айнї ягона шахсест аз Осиёи Марказї, ки бо
575 овоз академики Академияи мактабњои олї дар соњаи улумшиносї (ховар
шиносї) дар шањри Маскав интихоб шуд. Нињоят, ногуфта намонад, Камол
Садриддинович Айнї арбоби шоистаи илм ва техникаи Љумњурии Тољикистон
мебошад.
Ин њам ќобили зикр аст, ки Камол Айнї Раиси (Президенти) доимии
Бунёди байналмилалии Айнї (Бунёди Айнї) бо барномаи тањќиќ ва нашри
дастнависњои нодири шарќї мебошад ва дар љамъоварї ва тањќиќи навиштањо
ва дастхатњои шахсии устод С.Айнї аз ашхос ва кишварњо фидокорона
мекўшад. Вай аз асосгузорони љамъияти «Пайванд», ки аз форуми севвуми
тољикони љањон то охири ќарни ХХ мартабаи раёсати онро дошт ва дар ин
муддат тибќи барномаи шинохти тољикони љањон ва осори форсизабонон
корњои муњимми фарњангї ва илмии тозае анљом дод.
Дар форуми севвуми тољикони љањон, Камол Айнї ба мансаби муовини
Раиси Анљумани тољикони љањон ба муддати то форуми чањорум интихоб
шудааст.
Табиист, ки роњи илму адаб ва набарди фарњангї душворињо ва монеањои
зиёде дорад. Аммо таљрибаи бисёрсола ва љустуљўи муттасили мадорики
тоза мушкилкушои олимони љўё мебошанд. Танњо дониши амиќ ва таљрибаи
фаровони илмї ба муњаќќиќи воќеии соња имкон медињад, ки дар ин роњ
муваффаќ шавад. Камол Айнї дар таърихи илму адаб ва фарњанги мо њамин
гуна як шахси собитќадам аст.

Аъзои пайвастаи Академияи улуми
Љумњурии Тољикистон
Академик Раљаб Амонов
Академик Рањим Масов
Академик Мўсо Диноршоев
Академик Муњаммадљон Шукуров
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КУРУШИ БУЗУРГ ВА ЭЪЛОМИЯИ Ў ДАР
БОБИ ЊУЌУЌИ БАШАР
Ба номи Яздони пок!
10 декабри соли 1948 Ассамблеяи куллии Созмони Милали Муттањид
санаде тасвиб намуд бо унвони «Эъломияи њуќуќи башар». Бидуни шубња
мешавад гуфт, ки ин санад санади нињоят муњим аст барои кулли башар дар
кураи замин. Маълум аст, ки инсоният ќарнњост дар орзуи чунин њуљљати ад
лу инсоф буда, ки муносибати байни кишварњои љањон ва ќавму милали гу
ногунро аз тариќи ќонунгузорї равшан созад.
Оре, инсон њамвора дар орзуи расидан ба њуќуќи кулли башарї будааст.
Далели раднопазири ин иддао он аст, ки мардумони эронинажод њанўз дар
ќарни VI ќабл аз милод авалин эъломияи њуќуќи башарро дар ихтиёр доштанд,
ки аз љониби Куруши Бузург – Куруши Дувум дар бузургтарин кишвари замон
эълом гардида буд.
Дар 135 километрии Шимоли Шероз, 3 километрии маѓриби роњи Исфа
њон, миёни Кабиробод ва Саодатобод шањри Посоргод воќеъ аст, ки бо осори
бостонии хеш – оромгоњи Куруши Бузург ва харобањои кохи ў шўњрати љањонии
љовидона дорад. Ин осор марбут ба ќарни VI пеш аз милод мебошад:
Аз наќшу нигори дару девори шикаста
Осор падид аст санодиди Аљамро.
Дар замони њол даруни оромгоњи Куруши Бузург њељ гуна навиштаи
ќуруни бостонро надорад. Вале ба шањодати муаррихини Юнонї – Страбон,
Орион ва Плутарх дар замони ќадим дар
дохили оромгоњ ду навиштае будааст. Ва
гўё он бо дастури Дориюши Кабир њак
шуда бошад.
Яке аз он катибањо аз ривояти юно
ниён ба тариќи зайл аст ва он дар форсї 2
тарљума дорад:
1. «Эй инсон, њар кї бошї ва аз њар
куљо ки биёї, зеро медонам, ки хоњї омад;
Ман Курушам, ки барои порсњо ин дав
лати васеъро бино кардаам, пас бад-ин хок,
ки тани маро мепўшонад, рашк мабар».
2. «Эй инсон, ман њастам Куруш, пи
сари Кабуљия, муассиси салтанати Эрон ва
подшоњи тамоми машриќзамин.
Ба ќабри ман рашк мабар».
Ба ќавли Страбон, ки вай аз забони
Онесикеритос оварда, лавњи ќабри Куруши Бузург гўё ба забони юнонї марќум
шудааст. Бад-ин муносибат баљост дар сароѓози сухан ишора шавад, ки маъруфтарин мардони фарњангї ва донишмандони
таърихи љањон Куруши Бузургро ба љиња11
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ти кишвардорї ва адолату инсоф, ки дар ќаламрави давлати кабири хеш дар
амал татбиќ намуд, ўро аз набардгарони нобиѓаи мунњасир ба фарди таърихи
башар донистаанд. Аз мардони сиёсї медонанд, ки ба ќавли муњаќќиќи
шинохтаи таърихи бостон – Алии Сомї «Куруш аз шахсиятњои камназир
ва арљманди ањди ќадим аст, ки дар тамоми таворихи милали дунё маъруф
ва эњтиром дорад. Ўро дар раъси се марди бузурги таърихї Куруши Кабир
– Искандар – Жул Сезар (Юлий Тсезар) зикр намудаанд.2
Куруши Бузург (Куруши II) писари Кабуљия ва наваи духтари Аздињок
дар соли 530 ќабл аз милод зиндагиро падруд гуфтааст. Шўњрати нирўи
давлатдории ў аз ќиёми вай бар охирин шоњи Мод (Аздињок) ва шикаст
додани ў дар соли 550 ќабл аз милод ва тасарруфи пойтахти он шоњ – шањри
Њагматона – Њамадони кунунї – афзоиш ёфт.
Бино ба гуфтаи Катзиас Куруш љанге бо сокњо кард ва онњоро љузъи
раияти худ сохт. Дар соли 546 ќабл аз милод Сорд ва давлати Лидияро кушуд,
дар соли 545 ќабл аз милод мустаъмароти Юнонии Осиёи Саѓирро фатњ
кард ва аз соли 544 то 539 ќабл аз милод бо мамолики шарќї љанг намуд ва
кишварњои Порт, Њирот, Хоразм, Бохтар, Суѓд, Гандар, Гуш, Архотишро
(Руххаљи ќуруни баъд ва Ќандањори кунунї) замимаи шоњаншоњии Эрон
намуд. Дар соли 538 Бобулро замимаи кишвари худ кард ва дар њамин сол
расман шоњаншоњи Њахоманишї гардид ва тољгузорї кард.3
Барои гузориши кунунии мо масъалаи суќути Бобул ањамияти вижа дорад. Зеро ба ин муносибат Куруши Бузург Эъломияи таърихии хешро
баён намудааст. Баъди
тасарруфи кишварњои
шарќї Куруши Бузург
роњи Бобулро гирифт.
Бобул аз назари вазъи
сиёсї, иљтимої, рўњияи ањолї-рўњониён ва
мардумони мухталифе,
ки дар он љо сукунат доштанд, дар ањди инќироз буд. Ва Куруши Бузург ба осонї, бидуни
куштор ва тааддї Бобулро ба тасарруфи хеш
даровард. Вай худро фо
тењи Бобул эълон накард, балки, ба ќавли доктор Гиршман худро ба манзалаи
мунљї ва љонишини ќонунии тољу тахт муаррифї намуд ва унвони «подшоњи
Бобул, шоњи кишвар»-ро ба худ нисбат намуд.4
Куруш ба бобулиён озодии комил дод – дину мазњабњоро озодї бахшид,
пайкарањои худоёнро, ки дар пойтахт гирд оварда буданд, ба маобиди аслї
боз гардонид, табъиди яњудиёнро лаѓв кард ва барои баргаштани он асирон
ба Байтулмуќаддас иљозат дод. Паёмбари онон ин сарвари дурандешро
мунљї муаррифї карда буд. Пас аз мутааллиќ шудани Сурия ба ў, расидани
подшоњони Финиќия ба маќсуди итоат ба ў ва ѓайра Куруши Бузург сиёсати
хайрхоњонаи хешро пайгирї намуд. Оќибат чунин шуд, ки мардуми эрони
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нажод вайро падар, юнониён, ки кишварашонро вай забт карда буд, ўро
сарвар ва ќонунгузор номиданд ва исроилиён Курушро мамсуњи Парвардигор
эълом доштанд.5
Куруши Бузург агар ба забони ў гуфта шавад: «Мардук (худои бузурги
бобулиён) њамаи сарзаминњоро боздид кард, то касеро, ки мебоист подшоњи
одил шавад, подшоње, ки тобеи ќалби хеш бошад – дарёфт. Дасти ўро гирифт
ва вайро ба номи «Куруши Антонї» хонд ва подшоњии њамаи љањонро ба номи
ў кард».6
Дар натиља, дар поёни салтанати Куруши Бузург давлати Эрон ба
бузургтарин давлати љањон табдил ёфт. Њудуди Эрони бузурги он замон аз
тарафи Маѓриб гулўгоњи Исломбул ва Дарзанел ва Бањр ал-Љазоир ва Бањри
маѓриб; аз тарафи Машриќ – рўди Синд; аз тарафи Шимол – љиболи Ќафќоз
ва бањри Хазар ва рўди Сайњун ва аз тарафи љануб шибњи љазираи Арабистон
ва дарёи Умон ва халиљи Форс.7
Муаллифи китоби «Эрони бостонї» Њасани Пирниё баъди хулосаи боло,
чунин нигоштааст: «Ускоригар яке аз муаррихин дар бораи Куруш менависад:
«Њељ гоњ ќабл аз Куруш чунин давлати бузурге ба вуљуд наёмада буд. Азамати
шахсеро, ки чунин давлат таъсис кард, мо фаќат аз сояе, ки ў дар таърих
андохтааст, метавонем бисанљем, зеро аз љузъиёти корњои ў иттилоъ надорем.
Маълум аст, ки ин шахс намехостааст фаќат мамоликеро тасхир кунад, балки
дар фикри он буда, ки онњоро идора намояд. Ў ва бузургтарин љонишинњои
ў аќида доштанд, ки идора кардани чунин мамолики азиме вазифаест, ки аз
тарафи худо ба онњо руљўъ шудааст.8
Чун сухан аз маќоми волои љањонии давлатдорї, сиёсатмадорї ва ба
шардўстї ва адлу инсофи Куруши Бузург меравад, бамавќеъ ва баљост, агар
чанд сатре аз гуфтањои муњаќќиќони номии љањон оварда шавад. Гегел,
файласуфи машњури олмонї, навиштааст: «Њадафи импуротурии Эрон ин
буд, ки бар милал ва аќвоми мухталиф тавре њукумат кунад, ки дар ќудрати
мулоими худ онњоро ба сурати як воњид дароварад ва монанди хуршед ба онњо
равшанї бахшад ва дар њоле ки онњоро бедор мекунад ва гарм месозад, ба он
чї хусуси фарзист иљоза дињад то чун решае, ки зери нури офтоб ва гармии
лаззатбахши он ќарор мегирад ва бо озодї сар аз хок бардорад ва рушду нумў
кунад ва нањви дилхоњи худ парвариш ёбад».9
Муаррихи машњури олмонї – Эдуард Меер (1885-1930) муаллифи таърихи
дар 5 љилд, дар бораи Куруши Бузург андешањои нињоят љолиби мустанад
дорад.
Аз баррасии кулли асноди бостонї дар боби давлатњо ва ашхоси сиёсии
бостонї – Эдуард Меер чунин натиљагирї мекунад: «Агарчи мо дар бораи
иќдомоти Куруш ахбори мустанади каме дар ихтиёр дорем, маањозо дар бораи
шахсияти ў дар њама давронњо яксон ќазоват шудааст ва кашфиёти љадид њам
дар ин ќазоват таъсире нахоњад дошт. Наљобати фитрии Куруш њама љо, њам
дар гузоришњои порсињо, ки ў ба њукумати љањонї рањбариашон кард, њам дар
осори яњудиён, ки озодиашон бахшид ва њам кутуби юнониён, ки маѓлубашон
сохт, мунъакис аст… Илова бар саховате, ки нисбат ба душманон иброз
медошт ва падидаи акси рафтори сомињо ва румињо буд, наљобати фитрии ў
љалби таваљљўњ мекунад. Эњтиром ва сиёнат аз душманони њамтароз, њангоме
ки шикаст мехўранд, асл ва ќоидаест, ки аз он тамоми љонишинони ў табаият
кардаанд… Ба хусус дар солорї ва кишвардорї Куруш њамеша раъйи соиб ва
њадафи равшан дорад. Дар арзи чанд сол се императории бузургро мунќариз
13
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кард. Барои порсињо Куруш як шоњи мардумдўст буд, ки бо мувофиќат ва
машварати баргузидагони кишвар амал мекард».10
Муаллифи китоби «Сањми Эрон дар тамаддуни љањон» Њамид Найирии
Нурї дар хулосаи хеш аз баррасии матлаби боло чунин нигоштааст:
«Оре, импуротурии Эрон дар ањди Њахоманишї бо соири импуротурињое,
ки ќабл аз он дар љањон ташкил шуда буд, фарќи боризе дошт. Асоси ин
равиши мамлакатдорї дар пояи озодманишї ва додгустарї ва эњтиром ба
мўътаќидоти афрод ва эњтироз аз аъмоли фалсафаи мамлакатдории эрониён
сармашќи соири милали озодихоњи љањон шуда ва барои њукуматњои мухталиф
намуна ва идеал гардидааст».11
Ричард Фрай, донишманди мумтози амрикої дар боби суннатњои
давлатдории эрониён навиштааст: «Сипас (баъди Сосониён – К.А.) ислом
даррасид ва як илњоми нав љойгузини илњоми кўњнаи масењї гашт. Бадавиёни
биёбони Арабистон забони хешро ва низ дини хешро дар саросарии Шарќи
наздик пароканданд ва танњо Эрон ва Анатулї тавонистанд аз арабзабон
шудан барканор бимонанд. Зеро ки ислом танњо дин набуд, балки шеваи
зиндагї буд ва як фарњанг ва тамаддуни комил буд, ки бар гузашта ва даврони
љоњилият хатти бутлон кашид ва эълом дошт, ки таърих бо Муњаммад (с) оѓоз
мешавад. Эрон ба ислом гаравид, вале он чи бар фарњанг ва тамаддуни ислом
гузошт, мавзўи бањси фаслњои оянда аст».12
Ба ин маврид мехоњем фикре аз навиштаи устод С.Айниро низ иќтибос
кунем. Соли 1949 дар боби мавќеи тољикон ва давлати Сомониён дар њифзи
тамаддуни гузашта бо баёни гуфтањои
устоди фаќид Саиди Нафисї ин устод нигошта буданд: «Соњиби забони
адабии «форсии љадид» будани тољиконро олими шарќшиноси имрўзаи
Эрон Саид Нафисї њам иќрор кардааст. Саид Нафисї дар бораи Рўдакї
ду љилд китоб навиштааст ва дар як
љои он китоби худ мазмунан ин тавр
мегўяд: «Мо эрониён, дар сояи исёни
Абўмуслим, Муќаннаъ ва дигарњо, дар
сояи ташкил ёфтани давлати Сомониён
ва дар сояи шоирони онзамонаи Мовароуннањр ба сифати як миллат соњиби
забон шуда дар рўи дунё зинда мондем.
Агар он исёнњо ва он ташаббуси мовароуннањрињо намебуд, имрўз Эрон њам
мисли Миср як мамлакати арабшуда,
мо эрониён, њам монанди мисриён араб
мегардидем». (мазмунан наќл шуд).
Дар ваќти истилои арабњо – идома
додаанд С.Айнї, – мисриён ќибтї буданд, ки маданияти чандинњазорсола
доштанд, аммо арабњо забон ва маданияти худро љорї карданд, ки ќибтиён
беному нишон шуда рафта имрўз аз
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осори ќибтиён танњо ањромњо мондаанд, ки аз љињати мустањкамиашон арабњо
онњоро вайрон карда натавониста буданд.13
Медонем, ки катибањои Куруш борњо ба забонњои аврупої тарљума шуда
ба табъ расидаанд. Маъруфтарини он ба забони олмонї аз љониби Њагена
анљом ёфта ва бино ба гуфтаи донишманди бузурги Русия Б.А.Тураев, охирин
тарљумаи он катибањо дар сароѓози ќарни ХХ аз љониби Вейсбах ба амал
омадааст.15
Ва аммо ба забони русї комилтарин тањќиќот дар ин боб баррасињои
даќиќ ва хушсалиќаи донишманди номбурда Б.А.Тураев дар китоби дуљилдаи
захими ў бо номи «Таърихи Шарќи ќадим» мањсуб аст.16
Ва ба ин муносибат мехоњем ишора намоем, ки кулли баррасињои ин
донишманд орї аз сиёсати замон буда, чи санаи зиндагии вай солњои 18681920 мебошад, ки он гоњ дар Русия леса кардани аќоид ва навиштањои ањли
илм њанўз ба сатњи болои сирояти сиёсат ва идеологї нарасида буд.17
Китоби «Таърихи Шарќи ќадим»-и Б.А. Тураев, чунон ки ишора шуд,
ќабл аз инќилоби Октябр таълиф ёфта, фаќат соли 1935 (чопи якум) ва чопи
дувуми он соли 1936 бо саъй ва кўшиши љасуронаи пайгири бовафои фаъолияти
устод В.В. Струве (1889-1965) анљом пазируфтааст, ки ў низ аз бузургтарин
муњаќќиќони таърих ва фарњанги Шарќи бостон дар сатњи байналмилал мањ
суб аст.18
Б.А.Тураев, ки дар бораи китобњо ва кулли баррасињои ў дар боби таъ
рихи Шарќи бостон фаќат ба забони русї 40 маќола ва таќризи муаррихин
ва ховаршиносон иншо гардида ба табъ расидааст, аз пажўњишгарони Русия
нахустин шахсият гардида, ки «Эъломияи њуќуќи башар»-и Куруши Бузургро
дар навиштањои хеш ба унвони «Манифести Куруш» эълом дошт. Ва њамчунин
ин донишманд ин манифестро таќрибан комил ва бо тавзењу тањияи назарї ба
табъ расонидааст.
Бо ќаноатмандии комил мутазаккир мешавем, ки дар ќарни ХХ дувумин
муаллиф аз донишмандони Русия, ки њам ба сиёсатмадории кишваркушоии
Куруши Бузург ва њам ба бархе хислати ахлоќии набардгарї ва инсондўстии
ў ба вижа ба «Эъломияи њуќуќи башар» таваљљўњи хоса зоњир намудааст,
донишманди бузурги таърих ва манобеи фарњангї, сиёсї ва иљтимоии Шар
ќи бостон В.В.Струве мебошад. Ин устоди мумтоз, ки солњои тўлонї њам
раиси донишкадаи ховаршиносии Донишгоњи Давлатии Ленинград (СанктПетербург) ва њам раиси Пажўњишгоњи ховаршиносии Академияи улуми
собиќ Иттињоди Шўравї дар Ленинград буд, китоби хешро низ бо пайгирии
китоби Б.Ѓ.Ѓафуров «Таърихи Шарќи ќадим» номида, ба унвони китоби
дарсии омўзгорї бори нахуст онро соли 1936 ва бо таљдиди куллии назар
ва такмилоту иловањои лозим соли 1941 интишор додааст. Дар ин китоб
муаллиф ба матолибе пиромуни кордонї ва коргузории Куруши Бузург бо
љиддияти комил, бе њељ гуна таассуби фарњангии замон руљўъ намуда аз оѓози
њукуматдории Куруш (558), тасарруфи Мод, муњорибаи ў бо Лидия ва љанги
боровари Бобул воќеоти рўзгорро нињоят равшан ва мустанад баррасї ва
наќл намуда ба катибаи Куруш таваљљўњи хоса иброз медорад. В.В.Струве
ба ду бахши катиба диќќат намудааст. Бахши нахусти катиба бо дастури
Куруш аз љониби рўњониёни Бобул иншо шудааст, ки дар он подшоњи асбаќи
ин мамлакат Набонид ба љињати сустї ва ночорї ва хиёнатгарї нисбат ба
Мардук – худои Бобул мавриди интиќод ва истењзо ќарор гирифтааст. Бахши
дувуми катиба – Эъломияи Куруши Бузург аст, ки В.В.Струве онро аз китоби
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Б.А.Тураев бо баъзе ихтисороти лозим дар китоби хеш иќтибосан овардааст.
Пасон муаллиф фаъолияти башардўстона ва адолатпарастонаи Курушро
нисбат ба мардумони гуногуннажод ва гуногунмазњаби он кишвар фењриствор
баён намуда лашкаркашии ўро ба Машриќзамин ва ба Миср ба риштаи
тањрир овардааст. Арзиши илмии навиштањои устод В.В.Струве дар он аст,
ки њар њарф ва суханаш мустанад, бидуни таассуб ва тамоюлоти ѓайриилмї
мебошад. Гузашта аз ин, хидмати дувумин аст, ки «Эъломияи њуќуќи башар»и Куруши Бузургро дар навиштањои русї бо унвони «Манифести Куруш»
мунташир намудааст. Китоби номбурдаи устод В.В.Струве гунае, ки ишора
шуд, ба маќсади тањияи тадќиќоти куллии мустанади омўзгории мадориси
олии марбути ховаршиносї, таърихшиносї ва ѓайра тадвин ва таълиф шуда
буд. Пас аз ин асари пурарзиши илмї, соли 1948 бо њамон унвон «Таърихи
Шарќи бостон» китоби омўзгории бостоншинос В.И.Авдиев ба табъ расид.
Аз пешгуфтори нашри дувуми ин асар пайдост, ки ѓараз аз ин нашр тањияи
як китоби омўзгории сиёсии замонї будааст. Ба ин љињат муаллиф њамаи
муњаќќиќини бостоншиноси гузаштаро ба гуноњи таваљљўњ накардан ба
матолиби иљтимоии сиёсї, камї ва баъзан адами диќќат ба исёнњо, љунбишњо
ва набардгарии халќ ва мардум алайњи сохтори дували замони феодалї
медонад.21 Ин аќидаи Авдиев В.И. дар бахши наќли воќеоти замон ва давлати
Њахоманишњо низ пайдост. Ин ќисмати китоби мазбур тозагии мавод ва
асноди таърихї надорад. Љараёни воќеоти замон ва давлатдории Куруши
Бузург низ ба њамон сабк ва равияи китобњои сиёсии замон баён шудаанд.
Ва њамчунин аќидаи муаллиф дар нодида гирифтани баъзе асноди бостонї
ва хадамоти бузурги Куруши Бузург ва асосњои давлатдорї ва навоварињои
инсофу адолатгироии ў зоњир мегардад. В.И.Авдиев баробари ишора ва
таъкид ба фаъолияти Куруши II дар таъмини дўстї байни давлати Порс ва
дигар кишварњо, њељ як аз асноди марбутаи бостониро дар ин матлаб, њатто
«Эъломияи њуќуќи башар»-ро ёдовар нашудааст,22 њол он ки андешањои устод
В.В.Струве мабнї бар марљаи мустанади бостонї ва гузоштани фиќрањои
онњо дар ихтиёри ањли мутолиа мебошад. Медонем, ки китоби омўзгории
В.И.Авдиев соли 1951 ба гирифтани љоизаи давлатии собиќ Иттињоди Шўравї
– љоизаи аввал ноил гардид, соли 1953 таљдиди нашр шуд ва ба унвони китоби
расмии «Таърихи Шарќи бостон» эълом гардид.
Яке аз муњимтарин китобњое, ки таърихи Эронро ба гунаи хулоса ва равшан
баён мекунад, китоби «Эрон – шоњаншоњии љовидон» таълифи донишманди
номї ва варзидаи эроншинос Роман Гиршман, (ки китоби дигараш дар фавќ
зикр шуд), Владимир Минорский ва Рамеш Сангви мебошад.23 Бахши таърихи
бостони Эрон дар ин китоб ба ќалами Роман Гиршман мутааллиќ аст. Дар
ин китоби вижа таърихи Куруши Бузург ба тарзи возењ ва равшан баён ёфта,
маншури вай ба муносибати бо дастураш дар Бобул аз асорат озод шудани
ќавми яњуд зикр ёфтааст.24
Дар китоби «Таърихи Эрон ва фарњанги он» мансуб ба ќалами гурўњи
донишмандони бостоншиноси собиќ Шўравї, ки ба муносибати 2500 солагии
таъсиси давлати Эрон интишор ёфта ва бисёр матолиби тоза ва бикр баррасї
шудааст, мутаассифона, дар бораи «Эъломияи њуќуќи башар»-и Куруши Бу
зург њарфе нарафтааст.25
Гумони яќин ин аст, ки дар таълифи маќолоти ин маљмўа идеология ва
сиёсати замон наќши хешро низ гузоштааст. Вале дар китоби дигаре дар ња
мин мавзўъ – «Таърихи Эрон» мутааллиќ ба ќалами Н.В.Пигулевский, А.Ю.
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Якубовский, И.П.Петрушевский, Л.В.Строева ва А.М.Беленитский – нахустин
китобе, ки таърихи ин кишварро аз даврони бостон то поёни ќарни XVIII дар
бар гирифта, мабнї бар манобеи аслии хаттї аст, масъала ба гунаи дигар
мебошад. Муњим он аст, ки дар ин китоб Эъломияи Куруши Бузург нафаќат
зикр шуда, балки ба тарзи хулоса баррасї ва тањлил гардида ва фиќрае аз он
«Эъломияи њуќуќи башар» ба забони русї тарљума шудааст.26 Гумон меравад,
ки дар ин маврид В.В.Струве яќинан наќши боризи хешро доштааст.
Наќши сиёсат ва замон дар кутуб ва маќолоти донишмандони шўравии
собиќ дар боби Эрони бостон њамвора дида мешавад. Соли 1989 тањќиќоти
љолибе аз љониби гурўњи донишмандони бостоншиноси собиќ Иттињоди
Шўравї ба унвони «Тамаддуни ќадим» интишор дода шуд. Вале дар боби VII
он китоби вазин – «Фарњанги Эрони бостон» маншури Куруши Бузург, ки
љањони муњаќќиќонро кайњо ба худ љалб намуда, њатто ёдовар нагардидааст.27
Аммо дар китоби дигаре – «Таърихи Эрон аз замони бостон то имрўз»,
ки бо кўшиши гурўње аз муаррихони мумтози собиќ Иттињоди Шўравї –
А.А.Грантовский, М.А.Дандамаев, Г.Кошеленко, И.П.Петрушевский таълиф
шудааст, Куруши Бузург, фаъолиятњои давлатї, сиёсї, адолатманишї ва
башардўстии ў ба тарзи хулоса, вале вижа ва мушаххас инъикос ёфта, њарчанд
дар ин маврид низ «Эъломияи њуќуќи башар» бо хомаи ин донишмандон сабт
нагардидааст.28
Ногуфта намонад, ки дар китобњо ва маќолоти таърихшиносї, ки аз
љониби муаллифони Тољикистон ва марокизи илмии он ба нашр расидаанд,
дар бахшњои марбут ба сулолаи Њахоманишњо хулосае аз сиёсат ва футўњоти
давлаташон омадааст. Дар ин
кутуб ва навиштањо аз падидањо
ва ихтилофоти њарбу зарби кишваркушоён сухан рафтааст.
Вале таќрибан дар њамаи онњо
то соли 1972 – соли интишори
«Тољикон»-и Бобољон Ѓафуров (ба забони русї) њарфе ва
ишорае дар боби Эъломияи Куруши Бузург ва сиёсати башардўстонаи ў, ки мањаки асосии
баррасї ва натиљагирии таърихи он замон бояд буда бошад,
дида намешавад.29
Дар китоби муњаќќиќони
«Таърихи халќи тољик», ки аз
љониби гурўњи пажўњишгарони таърихшиноси Тољикистон
ва марокизи Маскав ва Ленинград таълиф шудааст ва љилди
аввалаш соли 1963 тањти тањрири Бобољон Ѓафуров ва Борис
Литвинский ба табъ расидааст,
дар матлаби сиёсат ва фалсафаи
давлатдории Куруши Бузург
ба вижа «Эъломияи њуќуќи ба
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шар»-и ў низ њарфе нарафтааст. Њарчанд футўњоти Куруши Бузург дар ин
китоб нисбатан муфассал ва бо нињояти донистани манобеи таърихї ва ада
биёти илмии гузашта ва имрўза ба кулли забонњои роиљ дар илми таърих
шиносї баён гардидааст.30
Чунон ки дар фавќ зикр шуд, матлаби зикрёфтаи амалиёти сиёсї,
иљтимої ва иќтисодии Куруши Бузург ба гунаи хулоса дар китоби «Тољикон»и Бобољон Ѓафуров баён гардидааст.31 Гумон дорем, ки ин љуръати муаллиф
ва муњаррири масъул, дар замоне ба амал омадааст, ки эшон маќоми волоро
дар кулли дастгоњњои ховаршиносии собиќ Иттињоди Шўравї соњиб гардида
буданд, шахси вафодори сиёсати шўравї мањсуб мегардиданд ва ба эшон њар
сиёсатмадоре имкон надошт, ки эроде бигирад, њатто агар матлаб матлаби
илмї буда бошад. Бо њама ин вазъ ва маќоми сиёсии волои муаллиф, дар
натиљагирї дар боби матолиби боло бо такя ба таъкид ва андешаронии муар
рихи мусаллами бостоншинос М.М.Дяконов, дар китоби «Тољикон» чунин
омадааст.
«Чунон ки М.М.Дяконов менависад: «Куруш яке аз барљастатарин симоњои таърихи ќадим буд. «Ин бешубња, њаќ аст, зеро Куруш дар фаъолияти
худ њамчун ифодакунандаи бисёр тамоюлњои пешќадами замони худ баромад
мекард».32
Зимнан ишора мекунем, ки дар «Энсиклопедияи Советии Тољик» иттилооти мухтасаре аз рўзгор, кирдор ва давлатдории «Куруши Хурд» ва «Куруши
Кабир» омадааст. Вале мисли њамаи маќолоти мунташираи 8 љилди ин доиратулмаориф он ду навишта низ холї аз наќши сиёсати замон нест. Ба њамин
љињат «Эъломияи њуќуќи башар» ин љо низ мавриди зикр ва баррасї ќарор
нагирифтааст.33
Лозим ба ёдоварист, ки дар бораи Куруши Бузург афсонањои зиёде дар
навиштањои таърих низ мављуданд. Баъзе аз он ривоятњоро Њеродот наќл
намудааст. Чанд достоне аз он афсонањо дар китоби Ричард Фрай «Мероси
бостонии Эрон» тањлил ва баррасї шудааст34. Њамчунин дар ин тањќиќоти пу
рарзиш, ки ба забонњои англисї, русї ва форсї интишор ёфта, дигар матолибе
аз футўњоти Куруш ва порсиён ва ѓайра мавриди таваљљўњ ќарор гирифтааст.
Ривоёт ва афсонањои мазбур аз љониби И.В.Пянков дар асоси манобеи аслии
бостонї низ баррасї гардида, хулосаи даќиќи илмии воќеии он дар маќолааш
«Ташкили давлати Њахоманишњо ба шањодати манобеи бостонї» баён шу
дааст.35
Ва аммо дар боби «Маншури Куруши Бузург» бояд таъкид шавад,
ки ба ќавли кулли муњаќќиќини осори бостонии эрониён он катиба, ки дар
Бобул содир гардида буд, нахустин ва муњимтарин ва волотарин катибањои
маъруф мебошад, ки ба номи «Устувонаи Куруш» шўњрат дорад. Ин эъломияустувонаи Куруш аз гили нимпухта дар соли 1878 милодї аз харобањои
Бобул ба даст омада ва њоло дар музеи Британия нигоњдорї мешавад. Матни
эъломия ё баёния, ё Маншури Куруши Бузург ба забони бобулї-забон ва хатти
байналмилалии он замон нигошта шудааст. «Ин баёния, навистааст Алии
Сомї, ба манзалаи нахустин эъломияи њуќуќи башарї аст, ки аз тарафи як
фотењи башардўст ва додгустар иншо ёфта ва дар он аз њифзи њуќуќ ва дороии
ашхос ва аќвом ва эњтиром ба сунан ва одоб ва мазоњиб сухан гуфта шудааст».36
Дар ин маврид мешавад илова кард, ки арзиш ва маќоми фаъолияти Куруши
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Бузург ва Эъломияи њуќуќи башари вай дар китоби «Таърихи баргузидагон ва
иддае аз машоњири Эрон ва Араб» низ ба тарзи хоса омадааст.37 Муњим он аст,
ки дар он китоб матни комили Эъломияи мазбури Куруши Бузург ба забони
форсї омадаст ва гумон меравад, ки шояд яке аз аввалин нашрњои маншури
зикрёфта ба забони форсї буда бошад. Ба њар њол эъломияи Куруши Бузург
пас аз нашри мазбур (соли 1341) дар китоби донишманди бостоншиноси
эронї Алии Сомї ба табъ расида (соли 1343-1964 милодї) баъдан дар љузваи
хоса ба муносибати 2500 солагии давлатдории Эрон (соли 1971) интишор
гардидааст. Иќтибоси зайл-матни эъломияи Куруши Бузург дар боби њуќуќи
башар мебошад: «Манам Куруш – шоњи шоњон, шоњи бузург, шоњи нирўманд,
шоњи Бобул, шоњи Сумер ва Акад, шоњи чањор мамлакат, писари Кабуљия
– шоњи бузург, наводаи Куруш – шоњи бузург, аз шохаи салтанати Абадї, ки
салтанаташ мавриди мењри худоён ва њукуматаш ба дилњо наздик аст.
Ваќте ки бе љангу љидол вориди Бобул шудам, њама мардум ќудуми маро
бо шодмонї пазируфтанд. Дар ќасри подшоњони Бобул бар сарири салтанат
нишастам. «Мардук» – худои Бобул, дилњои наљиби мардуми Бобулро му
таваљљењи ман кард, зеро ман ўро мўњтарам ва гиромї доштам. Лашкари
бузурги ман ба оромї вориди Бобул шуд. Нагузоштам садама ва озоре ба
мардуми ин шањру ин сарзамин ворид ояд. Вазъи дохилии Бобул ва амкинаи
муќаддаси он ќалби маро такон дод. Фармон додам, ки њама мардум дар
парастиши худои худ озод бошанд ва бединон ононро наёзоранд. Фармон
додам, ки њељ як аз хонањои мардум хароб нашавад. Фармон додам, ки њељ кас
ањолии шањрро аз њастї соќит накунад. Худои бузург аз ман хурсанд шуд ва ба
ман, ки Куруш њастам ва ба писарам Кабуљия ва тамомии лашкари ман аз роњи
иноят баракоти худро нозил кард. Подшоњоне, ки дар њама мамолики олам
дар корњои худ нишастаанд, аз дарёи боло то дарёи поин… ва подшоњони ѓарб
тамоман хирољи сангин оварданд ва дар Бобул бар поњои ман бўса заданд.
Фармон додам, ки аз Бобул то Ошур ва Шуш ва Акад… ва њама сарзаминњое,
ки дар он тарафи Даљла воќеанд ва аз айёми ќадим бино шудаанд, маобидеро,
ки баста шуда буд, бикушоянд. Њама худоёни ин маобидро ба љоњои худ
баргардонам, то њамеша дар њамон љо муќим бошанд. Ањолии ин мањалњоро
љамъ кардам ва манозили онњоро, ки хароб карда буданд, аз нав сохтам ва
худоёни Сумеру Акадро беосеб ба ќасрњои онњо, ки Шодии дил ном дорад, боз
гардондам. Сулњу оромишро ба тамомии мардум ато кардам».38
Матни эъломияи Куруши Бузург дар боби «Њуќуќи башар» – «Манифести
Куруши II», ки дар фавќ мутолиа шуд, маќоми давлатдорї, сиёсатмадорї,
башардўстї ва њамчунин рањму шафќатеро, ки ин сарвари кишваркушо дар
ќалби фарохи хеш дошта, ба гунаи равшан ва аён намоиш медињад. Бояд
гуфт, ки баъзе аз муаррихин кўшидаанд, ки дар рўбарўи пайкараи тасаввурии
барљастаи Куруши Бузург мусибатњое, ки дар љанги байни давлатњо, миллатњо,
ќавмњо, мањалњо ва исёнњову шўришњо ва ѓайра ба сарудўши мардумон
меоварад, таъкид кунанд ва онњоро ба гунаи вижа тавзењ дињанд. Бархе аз
муаррихин саъй намудаанд, ки ин гуна бадбахтињо ва офатњои замонро ба
маќсади нањ задан ва коњиш додани љилои сиёсати Куруши Бузург ба намоиш
оранд.
Чї бояд гуфт?
– Фаќат ду байт аз навиштаи бузургонро зикр мекунам:
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Сухан кажжї гуфтан зи бечорагист,
Ба бечорагон-бар бибояд гирист!
Бузургаш нахонанд ањли хирад,
Ки номи бузургон ба зиштї барад!
Дар Манифести Куруши Бузург назари куллї ва амали воќеии он сиё
сатмадори бузурги бостон комилан њувайдост ва маќоми волои он шахсияти
худододро то замони мо ба тарз ва гунаи хосаи осебнопазир мањфуз нигоњ
доштааст. Мубаллиѓи соњибиродаи фарњанги бостон Ардашери Љањониён дар
китоби хеш «Дини Њахоманишиён» ба маќсади ошкор намудан ва намоиш
додани мавќеи андешамандї ва назарии сиёсиву давлатдории Куруши Бузург,
чанд иќтибос аз гуфтањои шоњони замони бостонро дарљ намуда, ки дар
ќиёс бо аќоид ва назару андешаи Куруши Бузург, рафтори вањшиёна ва кору
кирдори золимонаи онњоро, ѓорат ва торољгарињо, кушторњои онњоро комилан
ифшо месозад. Ардашери Љањониён аз гуфтањои Ошурбанибол, ки сад сол
пеш аз Куруши Бузург њукумат дошта, фиќраи зайлро овардааст: «Шушро
мутасарриф шуда аз сари хазоин ва захоири салотини ќадими Элом, ки аз
ќадим бар вай њам анбошта шуда буд, мўњр баргирифтам – њарчи сим ва зару
љавоњир ва албиса ва асосияи ќусур ва муљассамаи салотин аз нуќраву тилло
ва мафраѓ ва санг буд ба Ошур фиристодам. Сипас маобиди Эломро аз беху
бун барандохтам ва худоёнашонро ба боди фано додам. Дар масофати як моњу
бисту панљ рўз он сарзаминро сартосар вайрон кардам ва дар он шўраву хори
биёбон пошидам. Писарон ва хоњарони подшоњон ва тамоми аъзои хонаводаи
салтанат ва њукком ва аслињасозон ва арбоби њирафро аз зану мард ва низ
љумла аѓном ва ањшом, ки беш аз абре аз малак мешуданд, ба Ошур бурдам.
Хулоса Эломро кўбидам ва фарёдњои шодиро аз дарудашти он хитта буридам
ва онро љойгоњи гўрхарон ва деву дадон сохтам».39
Ардашери Љањониён боз як иќтибоси дигаре оварда аз Бухтуннаср (дар
ибтидои кишвардории Куруши Бузург зистааст) ва он чунин аст:
«Фармон додам, ки сад њазор чашм дар оваранд ва сад њазор ќалампоро
бишкастанд. Бо дасти худам чашми фармондењи душманро даровардам. Ња
зорон писару духтарро зинда-зинда дар оташ сўзондам. Хонањоро чунон кўф
там, ки дигар бонги зиндае аз онњо барнахезад».40
Бо ин далоил маќом ва обрўи Куруши Бузург дар назари хонанда боз
бештар равшантар, дурахшонтар ва мушаххастар љилвагар аст. Ба забони
зарбулмасали машњур шоиста аст, агар гуфта шавад: «Он љо ки аён аст, чї
њољат ба баён аст».
Дар поёни сухан мешавад таъкид кард, ки ќонуни адолат ва инсоф, ќо
нуни њуќуќи башар боистї њамвора мањаки санљиши асосњои давлатдорї,
фалсафаи сиёсати њукуматдорї буда бошад ва руљўъ ба таљрибаи гузаштагон,
баррасии сират ва сурати дували њамкешон ва њамнасаќон метавонад моро
ба роњи бењтари рўзгору зиндагї роњнамун созад. Нињоят бо чанд сатри
њикматомези ќофиласолори шеъри форсї устод Абўабдуллоњи Рўдакї ин пора
суханњоямонро аз гузашти замон хотима медињам:
Њар кї н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Њељ н-омўзад зи њељ омўзгор.
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ва боз:
Замона панде озодавор дод маро,
Замонаро чу накў бингарї, њама панд аст.
Ва боз ёдовар шудан мехоњем, ки ин гуна њикматњо, андарзњои башар
дўстонаро њаким Абулќосими Фирдавсї низ дар «Шоњнома»-и хеш фаровон
таъкид намудааст.
Њамчунин Шайх Саъдї фармуда:
Банї Одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як љавњаранд.
Чу узве ба дард оварад рўзгор,
Дигар узвњоро намонад ќарор.
Медонем, ки сухани Шайхи аљалл дар боби «Банї Одам» маъхуз аст аз
њадиси набавї ва ин суханони ягонагии кулли башар дар девори Созмони
Милал сабт шудааст ба умеде, ки башарро дар ин ќарни пурдањшат ба роњи
рост њидоят кунад ва аз њар гуна саргармї ва гумроњии нажодпарастии бу
зургманишї, насиёнализм-миллатгарої, мањалгарої ва ѓайра ва њоказо боз
дорад. Мардумонро, њукуматдоронро, сиёсатгароёнро ќотилони афроду ќавм
њову ќабилањоро ба роњи нек, адлу инсоф ва рањму шафќат, башардўстї ва
риояти њуќуќи башар ва њар як фарди инсонї роњнамун созад. Зардушти фай
ласуф фармуда:
«Роњ дар љањон якест ва он роњи ростї аст».
Ва низ дар Ќуръони Карим омада:
«Мардуми боимон бо имон бародаранд, байни бародарон сулњ ва оштї
барќарор кунед».
(Ќуръони Карим, тарљума аз Огои Оят)
Ва дигар ин ки «Шабро чї гунањ, ки ќиссаи мо буд дароз».
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Нигоње ба омўзиши «Авасто» дар кишварњои
Шарќу Ѓарб ва нахустин баррасї
ва нашри он дар Русия
Сухан гуфтан дар боби кашфи Авасто ва тањќиќу баррасии он дар киш
варњои Шарќу Ѓарб њам хеле содда ва њамчунин мушкил аст, чун маводди
марбутаи тањќиќ – манобеи аслї, кутуб ва маќолоти донишмандони љањон
дар ин мавзўъ мављуд ва фаровон аст ва њар соњибзавќ метавонад аз тариќи
забонњои асосии эроншиносї ба таълифоти муњаќќиќин руљўъ бикунад ва
маълумоти кофии лозимаро барои хеш дарбиёварад. Њарф задан дар боби
кашфи Авасто ва шинохти он чандон осон нест, зеро кулли манобеъ ва адабиёти
марбутаи он дар њар кишвар љамъоварї нашуда ва ба ин љињат наметавонад
ба унвони марљаи љомеъ ва комил дар ихтиёри њар як аз ањли тањќиќ гузошта
шуда бошад.
Маълум аст, ки корњои нињоят муњимми авастошиносї ва тарљумаи ин
бузургкитоби порсиёни бостон бештар дар кишварњои аврупої анљом дода
шуда, таърихи тўлоние дорад.
Аммо лозим ба ёдоварист, ки бо њамаи арзишњои илмї ва фарњангии осори
муаллифони аврупої чанде аз кутуби авастошиносї чї ба забонњои аврупої,
хусусан ба забони русї ва њамчунин ба забони форсї мавриди баррасии вижа
ќарор нагирифтаанд.
Ва њоло мехостем ба гунаи куллї мутазаккир шавем, ки кутуб ва маќо
лоти авастошиносї дар Эрон чанд навъ аст. Як осори илмии даќиќ, ки аз
љониби донишмандон анљом ёфта ва онњо мутахассисини ин ришта буда, аз
тањсилкардагони марокизи бостоншиносии љањон, вижа забонњои эронї,
њиндуаврупої ва осори хаттии марбута мебошанд. Ин ќабил осор мутааллиќанд
ба тањќиќоти устод Пури Довуд ва бархе аз шогирдон ва пайгирони эшон.
Гунае ки ошкор аст, устод Пури Довуд ќабл аз њама Готњои Зардуштро дар
соли 1928 ва Яштњоро дар соли 1935 ба порсї тарљума карда, тафсир намуда
силсилаи таълифоти муњимме дар ин мавзўъ анљом дода мунташир намуд, ки
дар замима ановини онњоро овардаем. (Ниг. понавишти 4).
Њамчунин ин устод дар Донишгоњи Тењрон дарси авастошиносиро дар
барномаи донишгоњї ворид намудааст.1
Дар пайгирии асарњои авастошиносии устод Пури Довуд дар мавзўи
фарњанги Авасто – «Бањсе аз фарњанги Авасто ва татбиќи он бо форсї ва
курдї» ба тадвини Мўбад Фирўзи Озаргушасп соли 1337 (1958) дар Тењрон
ба табъ расидааст, ки дар он теъдоди зиёде аз вожањои се забони мазкур ба
тариќи баррасии ќиёсї дар њаљми бештар аз 100 сафња омадааст. Баъдан, соли
1967 дар Эрон китобе бо номи «Фарњанги номњои Авасто» мунташир шуд
мутааллиќ ба ќалами Њошим Разї. Ин фарњанг дар се љилд бо муќаддимањои
хушбинонаи англисї ва форсии донишмандони авастошиноси аврупої
Кристиан Ремпис (аз Тибинген) ва Волфганг Лентс (аз донишгоњи Њамбург)
аст. Дар ин муќаддимањо хулосаи мухтасаре аз таърихи авастошиносї
дар Аврупо ва дар Эрон низ омадааст.2 Вале пайдост, ки ин муаллифин аз
таълифоти авастошиносии Русия огоњие надоштанд. Пас аз 7 соли нашри
китоби мазкур њамон муаллиф (Њошим Разї) маљмўаи дигареро интишор дод
ба унвони «Ганљинаи Авасто» (чопи аввал, Тењрон, 1350/1970). Чопи дувуми ин
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китоб ба солшумории давлатдории Эрон с.2537 дар Тењрон ба табъ расида, ки
дорои муќаддимае дар шинохти Авасто ва ѓайра дар 336 сафња аст. Муаллиф
таълифи фавќи хешро такмил намуд ва онро бо унвони «Авасто», соли 1984
дар 482 сафња нашр намуд: «Авасто» тарљума, тафсир ва тањќиќи Њошим Разї.
Созмони интишороти «Фуруњар», Тењрон, 1363. Ин китоб иборат аз 5 бахш
аст: Госањо, Сурудњои Зардушт, Ясно, Яштњо, Виспарад, Хурда-Авасто.
Дар замимаи ин таълифи Њошим Разї китобнома омадааст, ки маќолот
ва навиштањои дар боби Авасто ба забони форсї ва забонњои аврупої тадвин
ва тасниф шударо дарбар дорад. Аз ин китобнома пайдост, ки таълифоти
авастошиносии донишмандони Русия аз сароѓоз то имрўз ба дастрасии ин
муаллиф ќарор нагирифтаанд ва пажўњишгар аз он тањќиќоти муњим огоњї
надоштааст.
Ёдовар шудани китобе
низ равост, ки бо тамомияти
оростагї ва пиростагї тарљума шуда, нахуст соли 1980 дар
Эрон, сипас соли 1993 дар Иёлоти Муттањидаи Амрико ба
табъ расида, бо ќалами Алиакбари Љаъфарї бо унвони зайл
нигориш ёфтааст: «Гузориш
ва баргардони сутуни Яст дорои Готњо», «Сурудањои поки
Зартушти Испетамон ва њафт
Њот» ва дигар гуфтањои ёрон
ба порсии равон аз Алиакбари
Љаъфарї. Чопи Ашто3.
Соли 1375 (1996) доктор
Аббоси Сосонфар, устоди пешини Донишгоњи Миллии
Эрон китобе бо унвони «Авасто» (баргардони суруди саввум
аз Готњои Зардушт, Њоти сї аз
Ясно»-ро дар Париж интишор
дод, ки он аз ду бахши асосї иборат аст. Нахуст, пас аз
«Пешкаш» ва «Сароѓоз» (с.17) бахши «Пешгуфтор» дар
мавзўи «Пешинаи пажўњишњои
авастої» омада (с.9-39). Дар
ин бахши пешгуфтор таърихчаи даќиќи авастошиносї дар
Аврупо аз Анкетил дю Перрон
то Љемз Дармстетер баррасї
шуда, вале њарфе аз авастошиносї дар Русия вуљуд надорад.
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Аммо муњим он аст, ки дар поёни бахши сонии ин китоб «Баргардони суруди
саввум аз Готњои Зардушт» - Њоти сї аз Ясно» (с.41-100) китобнома ба забони
форсї ва забонњои аврупої замима шудааст. Ин китобнома фењристи осори
асосии авастошиносї дар Эрон (39 адад) ва Аврупо буда (41 адад) муњимтарини
баррасињои ин матлабро ба ѓайр аз навиштањои донишмандони Русия дорад.4
Avesta. Traduction de troisieme hymne de Gathas Haiti 30 de Yasna. Redige
par Sasanfar professeur de L’Universite National de I’Iran.
Гурўњи дигаре аз кутуб ва маќолоти марбут ба Авасто интишоротанд, ки
њадафи тадрисї доранд ва ба вижа 30-40 соли ахир ба табъ расидаанд. Ба ин
муносибат аз миёни интишороти мављудаи ин ришта нињоят муњим аст љилди
аввали китоби «Таърихи забони форсї»-и устоди фаќид Парвиз Нотили
Хонларї зикр шуда бошад, ки дар он хулосаи фушурдаи даќиќе дар боби забони Авасто омада (чопи дувум, интишороти Бунёди фарњанги Эрон, Тењрон,
1349/1970, с.214-219). Аз интишороти авастошиносии ахир љо дорад, ки китоби
«Даромад бар дастури забони
авастої»-ро ба ќалами Муњаммадтаќии Рошиди Муњассил
(1985) ёдовар шавем,4 ки он чи
барои муњассилини риштаи
осори хаттии бостон, чи барои муњаќќиќини ин ришта
ќобили истифода аст. Гунаи
дигари навиштањо ва интишороти марбут ба забон ва осори
хаттии бостон, ба вижа авастошиносї дар Эрон, ки теъдодашон нисбатан зиёд њам њаст,
бештар њадафњои таблиѓотї
дошта љузъи кутуб ва маќолоти бозорианд.
Ва низ китоби бадеии
хондание дар тарѓиби фалсафаи Авасто ба унвони «Шањри рўшан»-и Зартушт» соли
1370/1991 дар Тењрон мунташир шуд, мутааллиќ аст ба
ќалами Њусайни Воњидї. Аз
силсилаи кутуби тадрисии
авастошиносї, ки ба забони
форсї дар Њиндустон мунташир шудааст, шоиста аст
китоби Рашиди Шоњимардон
ёдовар шуда бошад, ки он
китоби омўзиши асосии авастошиносии он минтаќа ба шумор меравад. Унвони комили
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он китоб чунин аст: «Хурда-Авасто» аз рўи дурусттарин номањои пешин ва
оњанги аслии Авасто ба порсї дароварда шудааст. Нигориш ва гирдоваранда
Рашид Шоњимардон (Бомбай, шањривармоњи 1308, Яздигурди бостонї).
Аз навиштањои хориљ аз кишвари Эрон, ки дар мавзўи Авасто ва тарѓиби
он таълиф шудаанд, бар љост 2 китоби устод Фарњанги Мењрро ба забони
форсї ва англисї ном бубарем:
1. Фалсафаи Зартушт: диди нав аз дини куњан. Аз Фарњанги Мењр, соли
Фирдавсї, 1358 Яздигурдї, Лос-Анљелос, 1989.
2. The Zoroastrian tradition. An Introduction to the Ancient Wisdom of
Zarathushtra by Farhang Mehr. Published in the USA in 1991 by Element Inc.
Ва нињоят аз матбуоти ѓарбии англисї пас аз соли 1990 12 љузваи зайл
аз силсилаи «Даромад бар готњои Зартуштї (An Introduction to the gathas of
Zarathushtra) барои иттилои алоќамандон оварда мешавад:
1. Human Behavior and Good Thinking. (№1, Oktober, 1989) Dr. Stanley
Insler Editor’s Note: Introduction.
2. Asha (God’s Will) Dr. Farhang Mehr Asha (A Philosophical Analysis) Dr.
K.D.Irani. Editor’s Note: (A Practitioner’s View). (№ 2, November, 1984).
3. Spenta Mainyu. Dr. Ali Jafarey Editor’s Note: Some Evidence. (№ 3,
December, 1989)
4. Marking it Happen, Aramaiti. A Contemporary Perspective. (№4, January,
1990)
Dina G.McIntyr Dr. K.D.Irani
5. God’s Good rule, Vohu Xshathra Dr. Kerscy Antia. Editor’s Note: A
Question of Power. (№5, February 1990)
6. Haurvatat and Ameretat Dr. Kaikhosrov Irani. Editor’s Note: A Question
of Power. (№6, March, 1990)
7. Fire, Athra Love of Truth in Ancient Iran. Dr. Lovji Cama Dr. Stenley
Insler. Editor’s Note: truth, Fire. Riencarnation and Assorted Reflections. (№7,
April, 1990)
8. Ahura Mazda (№8, May 1990) Dr. Farhang Mehr, Yasmine JhabvalaKansara
9. Good and Evil (№9, June, 1990) Dr. Kersey Antia, Dr. Jehan Bagli, Dr. Alii
Jafarey
10. The Freedom to Choose (№10, July, 1990) Yezdi Antia
11. Yoyr Verdict (№1, August, 1990) Sam Tata & Y
12. Zarathushtra’s Vision Dr. Stanley Insler.
Хулосаи куллї дар боби осори муаллифоне, ки дар фавќ зикр ёфтаанд,
чунин аст, ки дар мавзўи Авасто, тарљумањои он ба забонњои мухталифи љањон
ва баррасињои касире дар таърихи шинохти он бузургкитоби порсиёни бостон,
шарњу тавзењи он, ки таќрибан дар зарфи ду ќарн анљом ёфтаанд, њарфе ва
маълумоте дар бораи фаъолияти авастошиносї дар Русия дида нашуд. Њамин
вазъи ноогоњї аз тарљумањо ва баррасињои авастошиносї дар Русия дар
маќолаи «Авасто» дар «Луѓатномаи Дењхудо» (љилди саввум, Тењрон, 1372/1993,
с.3125-3126) низ мушоњида мешавад. Вале инсофан бояд гуфт, ки дар маќолаи
мазкур маълумоти даќиќи фишурдае дар боби тарљумањо ва баррасињои
авастошиносї дар кишварњои аврупої баён шудааст. Танњо китобе аз муњаќ
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ќиќини Русия, ки дар кишварњои Шарќу Ѓарб шинохта шудааст, китоби
Иосиф Оранский, шогирди бовафои авастошиноси номдор аз Донишгоњи
Санкт-Петербург устод Александр Фрейман6 аст, ки баъдан дар мавќеи худ
тавзењ хоњад ёфт. Аммо дар Русия маќолот ва кутуби марбутаи осори хаттии
бостон вижаи кутуби эроншиносии таќрибан 40 соли ахир мешавад лоаќал
2 китобро зикр намуд, ки мавзўи кашфи Авасто ва баррасињои он ба гунаи
хулоса љамъбаст шудааст. Ин 2 китоб – яке китоби И.М.Оранский, ки 2 бор ба
забони русї ва як бор ба форсї ба табъ расида (1960-1988) «Муќаддимаи фиќњул-луѓоти эронї» (Муќаддимаи эроншиносї) ва дигаре китоби дастаљамъии
«Асосњои забоншиносии эронї – забонњои бостонии эронї» (1979) мебошад.
Дар китоби ахир бахши забони Авасто, нусхањои Авасто ва таърихи баррасии
он мутааллиќ аст ба ќалами донишманди хушкор аз Донишгоњи СанктПетербург (Ленинград) зиндаёд Сергей Соколов (1923-1985).7
Тибќи хулосаи ин муаллиф дар ќарни XIX муњимтарин баррасињои
авастошиносии љањон мутааллиќанд ба хомаи К.Гелднер (1886-1904), ки
комилтарин матни Авасторо интишор дода, Дармстетер (1892-1893), ки тар
љумаи ў бо љомеътарин тањшия замима шуда, Хюбшман (1895), Љексон, Гейгер
(солњои 1898-1901). Муаллифи номбурда ба соири донишмандони осори бос
тонї пайравї намуда, бузургтарин сањмгузори муњаќќиќи Авасто дар баррасии
забони ин бузургкитоби бостон Х.Бартоломеро (солњои 1895-1910) медонад.8
Гунае ки Сергей Соколов ва соири муњаќќиќин мутазаккир шудаанд, дар
ќарни ХХ баррасињои авастошиносї дар љањони фарњанги эроншиносї нињоят
рушд ёфта ва ба майдони бузурги ин ришта пас аз Бартоломе иддаи зиёде аз
сањмгузорони баррасињои авастошиносиро ёдовар шудан шоиста аст, чунончи:
Райхелт (фаъолияти солњои 1909-1931), Бенвенист (1929-1934), Дюшен-Гийемен
(1936-1962), Хеннинг (1933-1962), Куриловиз (1925), Моргенстерне (1926-1974),
Кристенсен (1921-1943), Мейе (1900-1931), Готсон (1914-1923), Хумбах (19591973), Нюберг (1928-1978), Анклесариа, Тавадиа (1956), Гершевич (1954-1970),
Хоффман (1958-1971), А.А.Фрейман, В.И. Абаев.
Дар ин маврид бояд гуфт, ки хулосањо ва натиљагирињои Сергей Соколов
дар таърихи авастошиносї мабнист бар тањќиќоти Дюшен-Гийемен то соли
1962, асари Келленс аз соли 1962 то 1972 ва таълифи Шлерат соли 1968.9
Ба ин муносибат мо мехостем ба аввалин ва яке аз асоситарин баррасињое,
ки вижаи Авасто дар Русия анљом ёфта ва он имрўз китоби мунњасир ба фард
аст, мутааллиќ ба ќалами К.Коссович мебошад, таваќќуфе намоем.
Дар китоби «Асосњои забоншиносии эронї», ки дар фавќ зикр ёфт, таъ
лифи Коссович – «Четыре статьи из Зенд Авесты» - Чор фасл аз Занд Авасто –
фаќат дар китобиёти маќолаи Сергей Соколов омада, вале дар матни Баррасии
матлаб њарфе дар ин боб нарафтааст.10
Аммо бояд гуфта шавад, ки дар китоби И.Оранский «Муќаддимаи
фиќњ-ул-луѓоти эронї» К.А.Коссович ва китоби ў (соли 1861) дар радифи
донишмандони забонњои Эрони бостон ва баррасињои авастошиносони Ру
сия Карл Г.Залеман (1880), Е.Э.Бертелс (1935), А.Фрейман (1935) зикр шу
дааст.11 И.Оранский њамчунин њаќќан овардааст, ки К.Коссович нахустин
шахсе буд, ки дар барномаи дарсњои донишкадаи ховаршиносии Донишгоњи
Санкт-Петербург тадриси забонњои Эрони бостон ва санскритро ворид намуд
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(1863).12 Аммо дар бораи К.А.Коссович боз мешавад илова намуд, ки исм ва
исми хонаводагии ў Каэтан Андреевич забоншинос ва донишманди забони
санскрит, соли 1815 дар остони Витеб мутаваллид шуда, соли 1883 љањонро
падруд гуфтааст. Вай муаллими забони юнонї дар дабиристон ва яке аз
виросторони маљмўањои илмии китобхонаи миллии Санкт-Петербург буда,
устоди забони санскрит ва забони Авасто дар Донишгоњи он шањр низ будааст.
Коссович мутарљими бахшњои «Мањабњарата», њамчунин чањор фасли Авасто
мебошад.13
Аммо барои баррасињои эроншиносї муњимтарин амали ў тарљумаи
4 фасли Авасто буда, «Четыре статьи из Зенд Авесты, с совокуплением
транскрипции, русского и латинского переводов, объяснений, критических
примечаний, санскритского перевода и сравнительного глоссария» ном дошта,
соли 1861 аз љониби Академияи Улуми имперотурї дар Санкт-Петербург
интишор дода шудааст. Яъне «Чањор фасл аз Занд Авасто, бо замимаи овона
висї, тарљумањо ба забони русї, лотин, тавзењот, табсираи интиќодї, тарљумаи
санскрит ва тафсири ќиёсии вожањои куњан» (глоссарий). (Ин китоб минбаъд
ба тарзи «Коссович» зикр мешавад).
Бахши аввали китоб, иборат аз 44 сањ. дар мавзўи баёни таърихи авасто
шиносї аст. Дар ин бахш сухан аз фаъолияти бомашаќќати Анкетил дю Пер
рон то нашри тањќиќоти муфассали вай дар соли 1771 иборат аз 3 ќисмат
рафтааст. Унвони таълифи Анкетил дю Перрон чунин аст:
«Zend-Avesta, Ouvrage Zoroastre, contenant. Les idees theologique, phusique
et morales, de ce Legislateur, les ceremonies du culte religieux qu’il a etabli, et
plusieur traits importants relatifs a L’ancienne histoire des Perses.
Traduit en Francois sur L’original Zend avec de remarques et accomragne de
plusienrs traites a eclaireir. Les matieres qui en sont L’objet par M. Anquetil du
Perron» (Коссович, с.7-8).
Бино ба наќли Коссович тањќиќоти сељилдаи Анкетил дю Перрон аз
љониби алоќамандон ба ду тариќ истиќбол гардида. Мухолифини вай, махсу
сан Сэр Љонс аќида доштанд, ки сабки Занди Анкетил дю Перрон асил нест
ва яќинан порсњои Њиндустон, ки аз онњо матни Зандро вай сабт кардааст,
ўро фирефтаанд. Љонибдорони Анкетил дю Перрон андешамандони Аврупо
(ба ѓайр аз англисї), ки ба зудї ѓолиб омаданд, ба асолати таълифоти ин
муаллиф далоиле овардаанд (Коссович VI). Ба ќавли Коссович Анкетил дю
Перрон ѓолиб омад ва рафта-рафта асари ўро муаррихин чун манбаи таърихи
тамаддуни воќеии Эрони бостон истиќбол намуданд, фалосифа дар он асар
нумўњои тозаи фалсафиро дарёфт намуданд ва акнун ин маводди тоза барои
ањли тањќиќ дар радифи навиштањои мисриён ба гунаи марљаи мустанад ба
кор бурда мешуд (Коссович, 8-9). Баъдан соли 1928 тањќиќоти авастошиноси
Донмаркї Раск ба майдон омад:
«Uber das Alter und die Echtihcit der Zend Sprache und des Zend-Avesta».
Кўшишњои Раск, ки дар ин таълифаш маводди тозаи аз Њиндустон
овардаи хешро тањќиќ намуда буд, диќќати донишманди љавон Эжен
Бюрнуфро (баъдан устоди шањири College de France) љалб намуд. Ва номбурда
яке аз дастнависњои бењтаринеро, ки Анкетил дю Перрон оварда буд Vendidad
sade дар тањќиќоти хеш асоси кор ќарор дода, матни онро бо усули литографї
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(чопи сангї) ба табъ расонид. Кўшишњои Бюрнуф ўро ба натиљагирињои тозаи
илмї овард. Вале бояд гуфт, ки исми Анкетил дю Перрон ба унвони нахустин
кошифи Авасто дар таърихи тамаддун боќї мондааст. (Коссович, 10).
Соли 1883 Бюрнуф љилди аввали «Шарњи шинохти Ясна» (commentaire sur
yashn) ба табъ расид. Пасон грамматикаи ќиёсии Бопп ва силсилаи маќолоти
Бюрнуф дар Жюрнал Азиатик (1840-1846) интишор шуд. Ин амал дар авасто
шиносї дар таълифот ва интишороти Бопп, Лассен, Виндишман идома ёф
тааст. Нињоят фаъолиятњои муњаќќиќини авастошиносии Аврупо аз љониби
Брокгауз дар «Фарњанги тафсирии вожањои куњан» (Глоссарии) ў соли 1850
љамъбаст гардид (Коссович, 11). Дар Аврупо авастошиносї њамвора идома
дошта (Гротефенд, соли 1802, Сен-Мартен) нињоят афсари англис Ролинсон ба
шарофати китоби Бюрнуф навиштањои мехии кўњи Бесутунро тањлил намуда,
њамоњангии онњоро бо Занд Авасто исбот намуд (Коссович, 13). Њамчунин
интишори навиштањои мехии кўњи Бесутун бо тарљума ва тафсири онњо аз
љониби Ролинсон (1847) барои љањони мутамаддин мављудияти забони порсии
бостонро кашф намуд, ки то он замон дар зарфи њазор солњо ин матлаб дар
хаёлњо наќше надошт (Коссович, 13). Амали Ролинсон минбаъд хеле вусъат
ёфта дар тањќиќоти моњиронаи Бенфей дар Олмон (1847) ва Юлий Опперт
дар Фаронса (1851-52) такмил гардид (Коссович, 13). Коссович дар идомаи
тањќиќоти хеш ба асарњои Петрашевский (1857) ва Гауг (1858) таваќќуф намуда
ва пайгири шоистаи Раск ношири мутуни интиќодї Вестергардро (1857),
корњои устод Шпигелро (Ирланд), ки ба мутуни интиќодии Занд тарљумаи
пањлавии мављударо илова намуда буд, грамматикаи забони порсиро (1851)
навишт, китобиёти Занд Авасторо тањия намуда буд. Тарљумањои ривоёти дар
боби порсиён бо фарњанги тафсирии вожањо (1860) ва мутуни Занд Авасто ва
ѓайраро ба табъ расонда буд, басо некбинона зикр намуда, баррасии интиќодї
намудааст (Коссович, 14-15). Пасон Коссович ба силсилаи кутуби муќаддаси
порсиён таваќќуф намуда, мутуни Занд, тарљума ва тафсири онро ба забони
пањлавї ва порсиро (тарљумањои он ба забони санскрит), «Бундањишн» (ба
забони пањлавї) ва «Минуи хирад» ва баъзе бахшњои Занд, ки фаќат ба забони
пањлавї боќї мондаанд, аз он халќа донистааст (Коссович, 15).
Мавзўи вижаи баррасињои Коссович – мавзўи забони Занд ва Занд Авасто,
яъне забони тафсири ќонуни мављуда мебошад.
Вожаи «Занд» ва «Зандавасто» дар мутуни марбутаи асил вуљуд надорад
ва «ихтирои» Анкетил дю Перрон аст, ки вай яќинан аз забони порсњои Њин
дустон иќтибос намуда.
«Занд» - тафсир (=веда) ва «Авасто» (Апасто) – дониш ва маърифати маз
њабї гуфтан аст. Ба ин љињат «Зандавасто» маънои тафсир ё шарњи ќонунро
дорад. Пасон Коссович ба замони Занд Авасто таваќќуф намуда ба таърихи
аќвоми ориёї руљўъ менамояд (Коссович, 19-20).
Коссович дар навиштањояш истилоњи «Забони Занд»-ро (Зендский язык)
мисли пешиниён ба кор мебарад (Коссович, 21), ки аз назари муњаќќиќини
имрўз сањењ нест. Ва њоло истилоњи забони Авасто бештар маъмул шудааст.14
Матлаби сарзамини аслии ориёињо, њамчунин истилоњи «airyanem va
yajo» ва маълумоти бахши нахусти Вендидодро баррасї намуда, Коссович
назари Бюрнуф, Лассен ва дигаронро дар бораи дар шарќи Эронзамин ба ву
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људ омадани Занд Авасто ва дар он сарзамин фаъолият доштани Зардуштро
зикр намудааст. Вай вожаи айрйанаро ба тарзи мансуб ба ориёињо, ориёиро
ба маънои соњибмаќом (соњибфарњанг) эзоњ намуда, дар истилоњи аирйанем
ваежо – сарзамини мардумони аирйанї, яъне кулли Эронро, на бахше аз он
сарзаминро донистааст (Коссович, 22).
Пасон ба таърихи аќвоми ориёї руљўъ намуда бо истинод ба тарљумањои
пањлавии Занд ва маводди дигар, муаллиф вазъи нољўри ориёиён ва муњити
ононро дар замони Искандари Маќдунї ва Портиён ва баъдан дар замони
сулолаи эронињо, ба вижа њукумати Ардашери Попакон, рушди фарњанги
мазњабї, гирд овардани 40 њазор мўбади донишманд ва сабти китоби муќаддаси
Зардуштро наќл менамояд. Ва ин сабт ба далоили ќавї њаќиќат буда, зеро
маводди даврони Сосонї ин амалро тасдиќ мекунад (Коссович, 23-24) Коссович
бо далели ќавї асолати мутуни Зандро дар сабти замони Сосониён ва бо
табдили хат таѓйир наёфтани матну мазмуни он китоби муќаддаси мазњабии
замонро таъкид менамояд, ки орзуву ормони кишоварзон ва мардуми корро
дифоъ ва тарѓиб мекард (Коссович, 27-29). Баъди зикри 4 бахши Занд Авасто
(Вендидод, Ясна ва Виспарад, Яшт, Готњо), Коссович бо мавзўи мазњабии он
расида,анъанот, суннатњо ва муќаддасоти оини Зардуштро муфассалан баён
мекунад (Коссович, 34-37).
Бахши ќонунгузории Занд Авасто, ба ќалами Коссович, рўњ ва наќши хуш
бинонаи он ќавонин ва русумро дорост: мурувват ва дилсўзї нафаќат нисбат
ба инсон, балки дар њаќќи њайвоноти ромшуда, вижа нисбат ба саг, ки дар
хидмати инсон аст, њомї ва ёвари ўст; ќатли инсон фаќат дар мавриди хиёнат ба
мазњаб љоиз аст. Дар соири маворид љазо ба тариќи мусодираи њайвонот, вижа
асп, гўсфанд ва ѓайра ба амал меояд. Таќдири молии мўбадон ва пизишкон
љоиз ва шарт аст. Љазои љисмонии инсон то 1000 дарра иљозат дода шудааст
(Коссович, 37-38).
Матлаби муњимме, ки Коссович мавриди таваљљўњи вижа ќарор додааст,
васфу саноњое, ки дар Занд Авасто дар њаќќи занњо муќарраран ва љо-љо ома
дааст. Ва ин нукта худ нишондињандаи мавќеу маќоми нисвон дар он айёми
таърихии ќавмњои эронї мебошад (Коссович, 39).
Поёни тањќиќоти Коссович вижаи баррасии сабки Занд Авастост. Дар
сабки ин асари бостонї 2 шеваи нигориш мушаххас шуда: якум – чанд ќитъаи
таѓаззуломезонаи (Lirique) мазњабї ва чанд ќитъаи кўтоњи манзум дар боби
дуои мазњабї. Ва дувум – шеваи соири бобњои Занд Авасто. Чањор фасли
Занд Авасто, ки Коссович истихрољ намуда, тарљума ва тањлил намудааст,
иборатанд аз: 1) Фасли бузургдошти Зардушт, ки гўё аз лисони Худованд
баён шудааст; 2) Фасли озмоиш ва имтињони Зардушт ва пирўзии ў; 3) Фасли
баёни андешањои Зардушт дар боби љањони фонї; 4) Фасли бузургдошт ва
васфи Ањуромаздо. Тибќи он аќида Ањуромаздо – офаридгори кулли љањон
ва замон, њаёт ва инсон ва њамаи мављудоти даврон ба ѓайр аз нерўи бадї
ва шар (Коссович, 40-41). Дар љамъбасти андешаронии хеш Коссович шеваи
баён ва нигориши соддаи баъзе аз ќитъаотро ёдовар шудааст, ки вижаи вазъи
рўњи инсонанд. Гоњо он ќитъаот моломол аз ѓаму андўњанд. Дар онњо њатто
наќши шикваи инсонї мушоњида мешаванд. Ин шеваи нигориш яќинан бадон маќсад ба амал омадааст, ки инсон роњи наљоти хешро аз иллатњои рўзгор
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ба осонї ёфта тавонад (Коссович, 16-17). Коссович барои замони хеш ба њайси
як донишманди варзида, донандаи мутуни асили Занд Авасто ва забонњои
куњани Шарќу Ѓарб шахси шефтаи фарњанги ориёї, тарљума ва тањќиќи хешро
њам ба забони русии замони хеш ва њам ба забони лотин анљом додааст, зеро,
ба ќавли ў, лотин он гоњ њанўз ба гунаи забони илмии Аврупо ба шумор рафта
роњи расидан ба доирањои фарњангии аврупої фаќат аз тариќи забони лотин
имконпазир буд (Коссович, 43).
Њадафи асосї ва аслии ин тањќиќот, ба гуфти Коссович, кашфи роњи
ошної бо навиштањои бостонии мунњасир ба фард ва беназири порсиёни
ориёии бостон мебошад. Донистани ин фарњанг «махсусан муњим аст,
- навиштааст Коссович, - ки он мансуб ба ќавме мебошад, ки бо мо (русњо
– К.А.) хешовандї дорад ва ёдгорињои онњо ба мисли ёдгорињои Санскрит,
аз бисёр лињоз рўзгори моро таљассум менамоянд, ки таърих онро инъикос
намудааст. Бењуда нест, ки дар кулли донишгоњњои Аврупо, - идома медињад
Коссович, - тамоюли зиёде барои танзим ва равшанї овардан ба гунањои
шаклии он забонњо зоњир мешавад ва кўшиш ба харљ дода мешавад, то он
забонњо ба осонї омўхта шаванд. Ќавми слав ва олмонї, келтњо ва ќавмњои
мансуб ба романињо бо ошної бо забонњои санскрит ва Занд (Авастої – К.А.)
баробари ин бо забони мењани хеш наздиктар ошно мешаванд. Ба њамин
тариќ, баррасии илмии забони ватани хеш чї дар кишвари мо, чї дар соири
кишварњои Аврупо, мабнист ба шарти њатмии омўзиши њар дуи ин забон, зеро
онњо ба њамаи мардумони соњибмаърифати Аврупо нахустин гањвораи онњоро,
нахустин бозињои кўдакии онњоро, нахустин шервонии (боми) бошишгоњи
умумии падарони эшонро чун дар миръоти покиза намоиш медињанд. Инкор
намудани ин шеваи аз ќаъри њазорсолањо дурудовар маънои инкор кардани
табиати инсони эњсоскунанда ва андешаманд мебошад. Вале ќонеъ будан бо
пажўњишњои дигарон маънои дар њолати беморї ва бетафовутї мондани узви
хонадони солими њамвора фаъол ва зањматкаш аст. Ва агар бигўем: бошад ки
дигарон ба љои мо зањмат бикашанд, дар он њол зањмати дигарон, агар мо худ
мустаќилан зањмат накашем ва аз онњо истифода бикунем – барои мо нафъи
шохисе барнамеоварад: маълум аст, ки фаќат он бозёфтњои илм ба нафъи
њаводорони он мерасанд, ки онњо бо хидмати поки холисонаи хеш ба даст
омадаанд. Ва фаќат ба иттилоъ пазируфтани натиљањои кўшишњои дигарон,
хидматгузории барои илм ба шумор намеравад» (Коссович, 42-43).
Китоби донишманди бостоншинос, нахустин муњаќќиќ ва мутарљими 4
фасли китоби Занд (Авасто) дар Русия (с.1861) Каэтон Коссович њанўз ќабл аз
интишори он аз љониби пажўњишгари мумтози фарњанги Эронзамин П.И.Лерх
ва њамчунин аз љониби аъзои Анљумани бостоншиносии императури Русия
хуш пазируфта шуда буд (Коссович, 43-44). Пас аз ба табъ расиданаш китоби
«Чањор фасли Занд Авасто» хидмати шоистаеро барои рушди донишњои
бостоншиносии эронї дар Русия анљом дода, наќши боризеро дар ин роњ
доштааст.
Сохтори куллии китоби К. Коссович ба тариќи зайл аст:
Муќаддима (с.7-44)
Матни Занд (с.3-14 ва 24)
Овонависї (с.17-24)
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Тавзењи овонависї (с.27-30)
Тарљума ба забони русї (с.33-42)
Тарљума ба забони лотин (с.45-74)
Тарљумањои нериосенга (с.77-82)
Тафсири вожањои куњан (с.85-153)
Бояд гуфт, ки пажўњишњои Каэтон Коссович дар авастошиносї њарчанд
комил нестанд, фаќат чањор фасли Авасторо тарљума ва тањќиќ намуда, вале
ин асар дар Русия гоми нахуст, кўшиши пешоњангонаи аввалин дар ин роњ
аст. Тањќиќоти Коссович аз назари имрўз комил нест, вале ин таълиф барои
замони хеш комилтарин пажўњише дар авастошиносї дар Русия ба шумор
меравад. Ин асар аз назари бозёфтњои зиёде дар авастошиносии љањони имрўз
камбуд дорад. Донишмандон дар ин китоб баъзе навоќисе дар њалли матолиби
марбута низ дидаанд. Масалан, забони он куњанкитобро Коссович забони
зандї унвон кардааст, ки дар он замон ин истилоњ роиљ буд, њол он ки имрўз
забони он асарро забони Авасто гуфтаанд.
Вале бо њамаи он бояд ёдовар шуд, ки китоби Каэтон Коссович «Чањор
фасл аз Занд Авасто» асарест, ки дар Русия роњи пажўњиши осори бостони
порсиёнро боз намуд ва бо далоили муњимми илмї ва хулосањои мантиќї
љомеаи фарњангии Русияро ба ин матлаб љалб намуд.15
Понависњо
1. Ниг.: Таърихи баргузидагон ва иддае аз машоњири Эрону Араб, таълифи
Амир Масъуди Сипањрум, Тењрон 1341/1962, с.379.
2. Rempis, Christian. Vorwort
Фарњанги номњои Авасто (Фарњанги аъломи Авасто).
Китоби аввал, таълифи Њошим Разї, Тењрон, 1349/1967 (пешгуфтор раќам
надорад).
3. Stot Yasn. The Gathic part of the Avesta consisting of the Gathas of Zarathushtra and Supplement by his companions. Translation and annotation in Persian by Ali A. Jafarey, ashta publications, USA, 1993.
4. Барои диќќати њаводорони баррасии авастошиносї дар зайл китобномаи
мазкур ба забони форсї ва ба забонњои аврупої иќтибос мешавад:
1. Готњо, Иброњими Пурдовуд.
2. Ёддоштњои готњо, Иброњими Пурдовуд.
3. Фарњанги Эрони бостон, Иброњими Пурдовуд.
4. Яштњо ва гузориши он, Иброњими Пурдовуд.
5. Њурмузднома, Иброњими Пурдовуд.
6. Виспарад, Иброњими Пурдовуд.
7. Хурда Авасто, Иброњими Пурдовуд.
8. Фарњанги Эрони бостон, Иброњими Пурдовуд.
9. Омўзиши гињони муѓон, Рањим Оше.
10. Фарњанги номњои Авастої, дар 3 љилд ва ёддоштњои шахсии Рањом
Оше, ки ихтисосан дар ихтиёрам ќарор доданд.
11. Фарњанги номњои Авасто, Њошим Разї (Њошим Разї беш аз 50 китоб
ва маќолаи тањќиќї дорад, ки бахшеро аз онњо истифода кардаам).
12. Бундањишн, Руќия Бењзодї.
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13. Бундањишн, Мењрдод Бањор.
14. Гузидањои Зодиспарам, Муњаммадтаќии Рошиди Муњассил.
15. Таъсири фарњанг ва љањонбинии эронї бар Афлотун, Стефан Понусї.
16. Баррасии Ясно, се љилд, Мурод Авранг.
17. Готњо, профессор Аббос Шуштарї.
18. Сусут ясан, доктор Алиакбари Љаъфарї.
19. Њафт Њот, доктор Алиакбари Љаъфарї.
20. Готњо, доктор Алиакбари Љаъфарї.
21. Готњо, сурудњои Зардушт (дар ду љилд), Мўбад Фирўз Озаргушасп.
22. Ардавирофнома, тарљумаи Жола Омўзгор.
23. Шоист ношоист, Катоюн Маздопур.
24. Ардавирофнома. Манзум, доктор Афифї.
25. Вињру ва Аранк, Жозеф Моркуворт, тарљумаи Довуд Муншизода.
26. Устураи зиндагии Зардушт, Жола Омўзгор.
27. Сї рўзи кўчак – сў рўзи бузург, доктор Озармидухт Дењдаштї.
28. Минуи хирад, Ањмади Тафаззулї.
29. Зарвон, Фаридуни Љунайдї.
30. Фарњанги вожањои Авасто, Эњсони Бањромї бо ёрии Фаридуни Љу
найдї.
31. Таъриху таќвим дар Эрон. Устод Забењ Бењрўз.
32. Гузориши Њот (суруди бунёди дин), устод Муњаммади Муќаддам.
33. Љањони фарварї, доктор Бањроми Фарањвашї.
34. Фаршанњо, Рањом Оше (Рањом Оше пажўњишгар дар забонњои сомї,
пањлавї ва санскрит аст, ки аз ёддоштњои ў бањра гирифтаам).
35. Дабира, устод Забењи Бењрўз.
36. Сушенат, Алиасѓари Муставафї.
37. Сушенат маъуди аздаясно, устод Иброњими Пурдовуд.
38. Динњои Эрони бостон, Самуэл Нибарг. Тарљомаи оќои Сайфиддин
Наљмободї.
39. Даромаде бар дастури забони авастої, Муњаммадтаќии Рошиди Му
њассил.
1- Avesta, Karl F. Geldner.
2- The Sacred Language, ... Martin Haug and E. W West.
3- Gathas, Laurance H. Mills.
4- Avesta- English and English-Avesta Glossary, Bharucha.
5- A Grammer of Gatha-Avesta, Robert S.P. Beekes.
6- Le Zend Avesta 3 vol., James Darmesteter.
7- Zoroastrian Theology, Maneckji DHALLA.
8- A Dictionary of the Gathic ..., Mills.
9- An Avesta Grammar and ..., Jackson.
10- Iranian Studies, Gherardo Gnoli.
11- Zororastre, the prophet of Ancient Iran, Jackson
12- Zoroaster’s time and Homeland, Gh. Gnoli
13- An old Zand- Pahlavi, Glossary Haug.
14- Ormazd et Ahriman, James Darmesteter.
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15- Zend Avesta, N. L. Westergaard.
16- Le Troisieme Livre de Denkart, J. de Menasce O.P.
17- La Legende de Zoroastre, Marijan Mole.
18- Les Religions de I’lran, G. Windengren
19- Zarathoustra..., Paul du Breuil
20- Sacred Books of the East, E.W. West and Max Muller
21- The Dawn and Twilight of Zoroastrianism, R. C. Zaehner.
22- Les Parsis Dauphine Menant.
23- Avesta, Pahlavi... shams-ul-ulma Dastur Peshoutanji.
24- The Divine Songs of Zarathushtra, Taraporewala.
25- Le Textes Vieil- Avestiques 3. vol., J. Kellens - Eric Pirart.
26- The Gathas of Zorathustra, S. Insler.
27- The Gathas of Zorathushtra 2. vol., Helmut Humbach.
28- Selections from Avesta and Old Persian, Chinmay Dutt.
29- Zoroastrains, Mary Boyce.
30- Les dieux souverains des Indo-Europeens., G. Dumezil.
31- A Guide to the Zoroastrian Religion, Firoze Kotwal and W. Boyd.
32- Passages in Greek and Latin Literature relating to Zoroaster and
Zoroastrianism, Sherwood Fox and Pemberton.
33- Gatha de l’Avesta( Trois Conferences), A. Meillet
34- Les Mages Hellenises, J. Bidez & F. Gumont.
35- Zoroastre, Etude critique ..., J. Duchesne - Guillemin.
36- Actes de la societe Philologique, E. Blochet.
37- A Complete Dictionnary of the Avesta Language, KANGA.
38- Avesta, C. de Harlez.
39- Indo-lranian studies, J. C. Tavadia.
40- The Desatir Published by Mulla Firuz Bin Kaus.
41- The Wisdom of the sasanian Sage (dinkard), Shaul Shaked.
5. Даромаде бар дастури забони авастої, бо ќалами Муњаммадтаќии Ро
шиди Муњассил. Маљмўаи ёдгори бостон. Интишороти Корен, Тењрон, 1364.
6. Дар бораи А.Фрейман ва осори ў ниг.: Библиографический словарь оте
чественных востоковедов. М.: Наука, кн.11, 1995, с.549-550 (минбаъд ин китоб
ба тариќи «Милибанд 11» зикр мешавад).
7. Дар бораи Сергей Соколов ва осори ў ниг.: Милибанд 11, с.425.
8. Ниг.: Основы иранского языкознания. М.: Наука, 1979, с.135-136.
9. Основы иранского языкознания, с.136-137.
Lucheshe-grillemin. L’etude de L’iranien ansien an Viigtieme siecle.
Kratylos, 1962, №7; Kellens L’avestique de 1962 a 1972.
Krattylos, 1971/1973;
Addenda et corrigenda. Kratilos, 1975
10. Основы иранского языкознания, с.377.
11. Оранский И.М. Введение в иранскую филологию. М., 1960, с.94; 1988,
с.100. Минбаъд ба тариќи «Оранский» зикр хоњад шуд.
12. Оранский, с.368.
35

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

13. Энциклопедический словарь по Кюршнеру, Ларуссу, Буйэ, Брокгаузу,
Майеру, Варпо и др. Под ред. А.Н.Чугунова, СПб., 1901, с.608 (Коссович).
14. Ниг.: Фрейман А. Авеста. Литературная энциклопедия. Том.1, М.,
1930. С.29-30.
Фарањвашї Бањром. Забонњои эронї дар хориљ аз Эрон, Нашрияи Ан
љумани фарњанги Эрони бостон, Давраи дувоздањум, шумораи 1, фарвардин,
1344/1966, с.1-2.
15. Дар бораи адабиёти илмии минбаъдаи китобиёти авастошиносї
дар Русия ва Иттињоди собиќи Шўравї. Ниг.: Брагинский И.С. Из истории
таджикской и персидской литературы. «Наука», М., 1972, с.98 ва баъд. Ба
китобномаи авастошиносии ин асар бояд маълумоти зайл илова шавад:
1) Маќолаи «Авасто» ба ќалами И.Брагинский дар ЭСТ (Доират-улмаорифи шўравии тољик), љ.1, Душанбе, 1978, с.38-40;
2) И.Брагинский. Древнеиранская литература. История всемирной
литературы, том.1, «Наука», М., 1983, с.252-271.
3) Маќолаи «Авесто» ба ќалами Иосиф Брагинский ва М. Диловаров (бо
такмилаи китобшиносї) — ЭАСТ (Доират ул-маорифи адабиёт ва санъати
тољик), Душанбе, 1988, с. 44-47. Дар ин маќола китоби Каэтон Коссович зикр
шудааст.
4) «Авасто», Видевдат, Фрагорти њаштум. Тарљума ба забони русї ва
дебоча ба ќалами Ю. Крюков. Вестник древней истории, №6, «Наука», 1994,
с. 238-251.
5) Охирин тарљумаи «Авасто» (7 фасли он) ба забони русї ба ќалами
устоди Донишгоњи Санкт-Петербург Иван Стеблин-Каменский анљом ёфта, ки
њам дар маљаллаи «Помир» (солњои 1983-1989) ва њамчунин ба гунаи китоб дар
Душанбе, пойтахти Тољикистон ба табъ расидааст: Авесто, избраные гимны.
Перевод с авестийского и комментарии И.М. Стеблин-Каменского, Душанбе,
«Адиб», 1990. Дар пешгутфори фишурда ва даќиќи ин китоб ба ќалами устод
Владимир Лившитс ва тавзењоти мутарљим дар бораи таърихи «Авасто» ба
забонњои аврупої ва русї (тарљумањои илмї ва озод) ва ба забони форсиютољикї (баъзе намунањо) маълумоте омадааст. Вале дар ин маврид низ дар
бораи нахустин тарљумаи русии 4 фасли «Авасто» ба ќалами Каэтои Коссович
(соли 1861) њарфе нарафтодаст.
Ва нињоят китоби муњимме ба унвони "Авесто" бояд зикр шавад, ки дар
Љумњурии Тољикистон чоп шудааст: "Авесто", куњантарин сурудњо ва матнњои
эронї. Гузориш ва Пажўњиши Љалили Дўстхоњ. Боргардон аз китоби "Авесто"
(гузориш ва пажўњиши Љалили Дўстхоњ, Тењрон 1377 њ.ш.). Такягар Муаззали
Диловар. Душанбе 2001, 799 сањ. бо "Ёддоштњо ва "Пайваст" ва "Фењрасти
вожањо ва таркибњо" ва ѓайра с. 542-792.
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ХУЛОСАИ «ШОЊНОМА»-И ФИРДАВСЇ
Дар «Шоњнома»-и Фирдавсї чањор силсила аз подшоњони Эрон зикр
шудааст: Пешдодиён, Каёниён, Ашкониён ва Сосониён. Воќеањои дар бораи
силсилаи Пешдодиён, Каёниён наќлшуда афсонамонанд аст ва њатман зери
ниќоби ин афсонањо њаќиќате вуљуд дошта, ки мурури замон он њаќоиќро
ба шакли афсона даровардааст. Силсилаи Ашкониён дар «Шоњнома» ба
таърихи воќеї наздик аст. Аммо фаќат номи чандин аз подшоњони он силсила
ба шумор омада, вале зикре аз ваќоеи муњимми он давра иттифоќ наафтодааст.
Бахши чањорум – давраи Сосониён бо таърих мутобиќ аст ва номи подшоњон
яке пас аз дигаре зикр шудааст. Аммо ваќоеи зиндагонии онњо, махсусан он чї
ба аввалин подшоњони он силсила марбут мебошад, бо афсона махлут аст.
Аввалин подшоњи Пешдодї Каюмарс аст, ки дар кўњњо манзил дошт. Вай
ва пайравонаш бо пўсти њайвонот худро мепўшониданд. Ў њайвонотро ба худ
ром карда ва бо девон љангида ва дар љанг бо онон писараш Сиёмак кушта
шуд. Вай сї сол подшоњї кард. Пас аз ў наберааш Њушанг ба љои ў нишаст.
Њушанг набераи Каюмарс аст ва чињил сол подшоњї кард. Вай оташро
кашф кард ва ба ёдгории он љашни «Сада»-ро барќарор кард. Ин љашн дар
мавсими кишти зимистонї марсум гашта, дар майдонњо ва ќуллањои кўњњо
оташ меафрўхтанд.
Пас аз Њушанг наберааш Тањмурас маъруф ба «Девбанд» љонишини ў шуд.
Вай девонро ба итоати худ даровард. Дар замони ў тамаддун пешрафт кард.
Вай фанни пашмресї, таѓзияи њайвоноти ањлї, парвариши мурѓу хурўсро ба
мардум омўхт.
Пас аз Тањмурас фармонфармої ба писараш Љамшед – маъруфтарин
подшоњи достонии эронї расид. Љамшед яке аз подшоњони бузург аст, ки
њафтсад сол подшоњї кард. Вай нафаќат бар насли инсон фармонфармої дошт,
балки девон, париён, паррандагон зери фармони ў буданд. Вай истифода аз
њайвонот, истењсоли аслиња ва фанни ресандагиро ба одамон омўхт.
Вай табаќоти лашкарї, рўњонї, кишоварзон ва пешаваронро таъсис кард,
девонро маљбур ба меъморї намуд. Истеъмоли фулузот, ањљори карима, атру
адвияро маъмул ва киштисозиро доир кард. Љашни Наврўзро ў марсум дошт.
Хулоса, давраи Љамшед асри рафоњ ва осоиши афсонавї мебошад. Љамшед
дар охир ба худ маѓрур гардид, даъвои худої кард ва хост ўро бипарастанд. Аз
ин љињат фарри эзадї аз ў дур гашт. Дар ин ваќт Зањњоки истилогар ќаламрави
Љамшедро зери фармони худ даровард. Љамшед дар дашту биёбонњо мутаворї
шуда ва худро ба савоњили дарёи Чин расонид. Дар он њудуд маъмурони Зањњок
вайро дастгир карда куштанд.
Зањњок олати дасти Ањриман шуда, љавру ситам пеша кард. Вай бо иѓвои
Ањриман падари худро кушт. Пас аз он Ањриман њилаи моњиронатаре ба кор
бурда, ба шакли ошпазе даромада, гўштхўриро ба Зањњок омўхт. Ин хўрок ба
завќи Зањњок ба андозае гуворо буд, ки ба ошпаз иљозат дод, њарчї дилхоњи
ўст, талаб кунад. Ањриман хоњиши зиёде надошт. Фаќат аз шоњ иљоза хост, ки
бар шонањои ў бўса занад. Шоњ дархости ўро пазируфт. Аз љои ин ду бўсаи
Ањриман бар шонањои Зањњок ду мор сар бароварданд, ки боиси озор ва
нороњатии Зањњок гардиданд. Њар гуна тадбиру чораљўї аз ранљи ин ду мор
бенатиља монд. Бори дигар Ањриман ба номи табиб ба њузури шоњ омада гуфт:
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ягона илољи ором намудани ин ду мор њар рўз хўронидани маѓзи сари ду одам
мебошад. Зањњок он дастури табибро иљро карда, њар рўз аз мардуми кишвар
ду нафарро ба унвони хирољ гирифта мекуштанд ва аз маѓзи сари онњо морњои
дўши Зањњок таѓзия мекарданд.
Рафта-рафта дар ќаламрави собиќи Љамшед марг ва вайронї њукмфармо
гардид ва теъдоди мардум рў ба костї рафт, ки ин айни дилхоњи Ањриман
буд.
Ин подшоњи золим њар рўз берањмтару саффоктар мешуд. Мардум аз бе
доди вай ба љон омада, дар фикри чора буданд. Дар ин ваќт дар як гўшаи
дурафтодаи кишвар интиќомгирандае аз Зањњок тавлид ёфт. Аз зани бордори
Љамшед, ки аз чанголи таъќиб рањої ёфта буд, Фаридуни диловар таваллуд
ёфт.
Њангоме ки Фаридун дар кўњистони дурафтодае ба њадди рушд расид, мар
дони далере, ки маќсудашон рањоии мамлакат аз дасти фармонравои манфур
ва ѓосиб буд, ба гирди вай љамъ шуданд.
Зањњок дар ин ваќт ба норизоии умумї пай бурда, фармон дод, то ба ин
мазмун мањзаре тартиб дода шавад, ки гўё имзокунандагон Зањњокро подшоњи
одил медонанд ва шахси дигареро ѓайр аз вай ба подшоњї намехоњанд.
Дар ин њангом Коваи Оњангар, ки маѓзи сари њамаи писарони ў ба љуз
яке тўъмаи морњои дўши Зањњок шуда буд, барои додхоњї ба дарбор омада
пешнињод кард, ки ин хирољи дилхарош ба њамаи мардум баробар ва одилона
иљро шавад. Дарбориён ба ваъдањои хушку холї ўро тасалло дода, таклиф
мекарданд, ки ин номаро имзо кунад. Ин таклиф оњангари далерро ба ѓазаб
дароварда, он коѓази манњусро дарида зери пой андохт ва аз дарбор берун
рафт. Кова пешбанди чармини оњангариро ба сари найза њамчун парчам
барафрошт ва мардумро ба сарнагун кардани дастгоњи он ситамгари берањм
фаро хонд. Мардум аз њар сў ќиём карданд ва ба инќилоби Кова пайвастанд
ва Зањњоки ситампешаро дастгир карда дар ќалъаи кўњи Дамованд зиндонї
карданд.
Пас Фаридун ба подшоњї расид. Вай подшоњи одил ва оќил буд, аммо дар
замони ў байни писаронаш низои сахте даргирифт, ки муддатњо давом дошт.
Фаридун се писар дошт: Салм, Тур ва Эраљ. Вай мамлакатро байни пи
сарони худ чунин таќсим кард: Руму вилоёти ѓарбиро ба Салм, Тўронзаминро
ба Тур ва Эронзамин (дашти гардон)-ро ба фарзанди мањбубаш Эраљ вогузор
кард. Салм ва Тур ба ин таќсим розї набуданд ва бар бародари хурдии худ
рашк бурда, кинаи ўро ба дил гирифтанд ва оќибат ўро куштанд. Дар ин
ваќт аз зани Эраљ Моњофарид писаре мутаввалид шуд, ки вайро Манучењр
номиданд. Фаридун Манучењрро хуб тарбият карда буд.
Салм ва Тур ваќте аз ин воќеа бохабар шуданд, ба Эрон њамла карданд.
Тур дар ин љанг кушта шуд ва Салм фирор кард. Дар охир Салм њам дастгир
гардида кушта шуд. Пас аз ин воќеа байни Эрону Тўрон душманї ва љангњои
сахт сар зад.
Бахши дигари «Шоњнома» асосан иборат аз достонњои ќањрамонист:
дар хонаводаи Сом пањлавон фарзанде таваллуд ёфт, ки мўйњояш монанди
«суман» сафед буданд. Сом ба гумони ин, ки махлуќи Ањриман аст, аз доштани
чунин фарзанде нанг дошт. Аз ин сабаб ўро бурда дар кўњи Албурз рањо кард.
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Симурѓ ин кўдакро ёфта дар оѓўши кўњњо тарбият кард. Чун падар нисбат
ба ин бача беинсофї раво дошта буд, Симурѓ ба вай Дастон ном дод. Сом
пас аз муддате аз кардаи худ пушаймон шуд ва ба љустуљўи фарзандаи худ
ба кўњистони Албурз рафт. Ва дар он љо писари худро саломат ёфт. Агарчї
ин писар аз мардумон дур зиндагї карда ва ба њадди рушд расида буд, аммо
Симурѓ забони одамиро ба вай омўхта буд. Падар фарзанди худро гирифта ба
њамроњи худ бурд.
Симурѓ чандто аз парњои худро ба ў дода гуфта буд, ки њар гоњ сахтие ба
вай рўй намояд, яке аз он парњоро бисўзонад, Симурѓ фавран барои ёрии ў
њозир мешавад.
Сом ба фарзанди худ Золи Зар ном дод. Манучењр аз диловарињои Зол
хабар ёфт ва чун ўро дид, бисёр писандид ва њукмронии вилояти Зобулистон
(Сиистон)-ро ба вай вогузор кард.
Зол ваќте ба Кобул расид, њукмрони он љо Мењробшоњ, ки аз насли Зањ
њок буд, дўстона бо вай мулоќот кард ва чун ба хона баргашт, дар назди
оилаи худ аз шоњзодаи љавон тавсифу таъриф кард ва духтараш Рўдоба, ки
суханони падар шунид, нисбат ба он љавон дилбаста шуд. Вай ба воситаи
канизаш муњаббати худро ба Зол расонид ва бо вай пинњонї мулоќот кард.
Зол дилбохтаи Рўдоба шуд ва хост ўро ба њамсарии худ гирад. Аз ин љињат
ќасди худро ба падараш навишт.
Ин хабар чун ба гўши Манучењр расид, вай васлатро бо хонаводаи Мењроб
шоњ, ки аз насли Зањњок аст, майл ва љоиз надонист. Дар охир бо кўшиши Сом
ва пешбинии яке аз мунаљљимон, ки минбаъд ин васлат ба нафъи Эрон аст ва
аз он фарзанде ба вуљуд хоњад омад, љањонпањлавони бузурге мешавад ва ин
обу хокро муњофазат мекунад, Манучењр ба ин издивољ мувофиќат кард.
Вазъи њамли Рўдоба хеле сахт шуд.
Зол њаёти њамсари худро дар хатар дида, Симурѓро ба ёрї хост. Симурѓ
њозир шуда дастур дод, ки пањлўи модарро шикофта, фарзандро аз рањм берун
оваранд. Вай марњаме дода гуфт, ки ба муљарради молидани он ба захм дарњол
илтиём ёфта, шифо хоњад ёфт. Мўбаде, ки ин амали љарроњиро мебоист анљом
дињад, ба Рўдоба май нўшонда ва ў бењуш шуда, дарди љарроњиро чандон
эњсос накард.
Фарзанди навзодро Рустам номиданд. Ў ба андозае бузург ва нерўманд
буд, ки шири чандин доя ба сахтї кифояти вай медод. Рустам њанўз хурдсол
буд, ки фили сафеди дамонро, ки касе љуръати наздик шудан ба вай надошт, бо
зарби ангушт аз по даровард.
Инро бояд ёдовар шуд: мавќеъе, ки Љамшед аз таъќиби Зањњок фирорї
буд, назди подшоњи Зобул рафт ва духтари ўро ба занї гирифт. Яке аз авлоди
Љамшед Гаршосб падари Наримон аст. Наримон њам писар дошт бо номи
Сом, ки падари Зол ва љадди Рустами пањлавони маъруфи достонњои миллї
мебошад.
Манучењр дар охири солњои подшоњии худ ба сабаби љангњое, ки бо Аф
росиёб дар љараён буд, маљбур гардид дар Табаристон иќомат кунад. Ва пас
аз сулњ муќаррар шуд, ки ќаламрави фармонравоии ў ба миќдори арсаи тире
хоњад буд, ки ў партоб намояд. Гўянд: тире, ки Манучењр аз Дамованд партоб
кард, на ба Марв, балки дар соњили Љайњун афтод.
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Пас аз Манучењр писари вай Навзар (Нўзар) ба шоњї расид. Вай подшоњи
бедодгар ва айёш буд. Дар замони ў харљу марљ дар мамлакат рух дод. Дар
натиља Афросиёб Эронро майдони тохтутоз ќарор дод. Дар аснои љанг Навзар
бо ду њазор тан аз љангиёни худ ба дасти Афросиёб асир шуд. Афросиёб оњанги
њуљум ба Мењробшоњ карда буд, ки Зол бо гурўњи диловарони худ дар муќобили
вай садд карда, лашкари Тўронро ба вањшат андохта, маљбур намуданд, ки
роњи фирор пеш гиранд.
Зол ба рањоии асирон муваффаќ шуд, аммо дар лањзаи охир Афросиёб аз
шиддати хашм Навзарро кушт. Бино бар гуфтаи Фирдавсї Навзар фаќат ча
њор сол подшоњї кард.
Пас аз Навзар набераи Манучењр ба номи Зоб (Зов) писари Тањмос ба љои
ў нишаст. Зов бо тўрониён ќарордоди сулњ баст ва рўди Љайњун дар байни ду
кишвар марз ќарор дода шуд.
Пас аз Зов Гаршосп ба шоњї расид ва ин охирин подшоњи Пешдодї мебо
шад.
Пањлавони љавон Рустам ба љустуљўи асби муносибе баромад, зеро ки
нерумандтарин асбон тоби сангини ўро надоштанд. Дар охир асберо ёфт, ки
ўро Рахш номид. Ин асб то охирин лањзаи њаёт ёри вафодори Рустам буд.
Каёниён – аввалин подшоњи ин силсила Кайќубод аст, аз насли Манучењр,
ки ба њиммати Рустам ба тахти шоњї нишаст ва понздањ сол фармонравої
кард.
Афросиёб пас аз гузаштани панљ сол аз муоњидаи сулњ боз ањдшиканї
карда, ба Эрон њуљум овард. Рустам лашкари гаронеро фароњам кард, ки душ
мани ѓаддори Эрон – Афросиёбро аз байн бардорад. Аммо Афросиёб њам дар
зўру љангозмої аз Рустам камтар набуд. Ду пањлавон дар размгоњ рўи њам
ќарор гирифтанд. Рустам бо як љаст камарбанди Афросиёбро гирифта, аз
болои зин људо кард. Аммо камарбанд тоби сангини пањлавонро наёварда пора
шуд ва Афросиёб аз асб ба замин ѓалтида њаросон роњи гурезро пеш гирифта,
давон-давон назди падараш Пашанг омада, бо зорї гуфт: акнун оштї кардан
лозим аст, вагарна дар баробари пањлавоне чун Рустам њељ кас истодагї карда
наметавонад.
Боз њам сулњ карданд ва рўди Љайњун марзи ду кишвар ќарор дода шуд.
Пас Кайковус ба шоњї расид. Рўзе хунёгар – навозанда ва сарояндае ба
њузури вай расид, ки аслан ањли Мозандарон – сарзамини девон буд. Вай бо
суруд ва таърифу тавсифи кишвари зебои худ пардохт. Кайковус аз шунидани
васфи зебоии Мозандарон ба њаваси тасхири он диёр афтод.
Дарбориён њарчї кўшиш карданд, шоњро аз ин хаёл мунсариф кунанд,
суде набахшид. Ба вай гуфтанд, ки њељ кас аз пешиниёнаш љуръат накардаанд,
ки ба љанги девони вањшии Мозандарон раванд. Аммо Ковус иддао кард, ки
вай аз њамаи гузаштагон нирўмандтар аст ва њељ коре ва сафаре нест, ки аз ќуд
рати вай фузун бошад.
Хулоса, лашкари Кайковус ба хоки Мозандарон њуљум кард. Шоњи Мо
зандарон аз ин воќеа хабар ёфта, ба вањшат афтод. Вай ба деви сафед хабар
дод, ки аз Кайковус љилавгирї кунад. Деви сафед бо љодуе Кайковус ва њамаи
лашкариёни ўро кўр кард, онњо ба дасти девон асир шуданд. Фаќат як тан
тасодуфан аз сипоњи Ковус фирор карда, хабари шикасту асорати Ковусро ба
Эрон бурд.
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Зол мехост худ ба ёрї ва рањоии Ковус ба Мозандарон рањсипор шавад,
аммо бар асари пирї ва нотавонї ба чунин сафари душвор љуръат накард. Ў
писари худ Рустами љавонро маъмури ин кор кард.
Рафтан ба Мозандарон бо ду роњ имкон дошт. Яке роњи маъмулї ва бе
хатар, аммо ин роњ дур буд ва шаш моњ то расидан ба Мозандарон ваќт лозим
дошт. Роњи дигар хеле кўтоњ ва наздик буд ва таќрибан муддати ду њафта ба
он љо расидан имкон дошт. Аммо ин роњ бисёр сахт ва хатарнок буд. Таъхир
кардан раво набуд. Бинобар он Рустам роњи кўтоњро интихоб кард.
Дар ин сафар ваќоеи машњури «Њафт хони Рустам» пеш меояд, ки дар
манзили аввал бо шер љангида мекушад. Пас аз он бар дунболи бузи кўњї асб
давонда ба сари чашмае мерасад. Дар он љо аждањоеро ва баъд ифритеро, ки
ўро ба васваса андохта буд, њалок кард. Рустам яке аз сокинони мањаллиро
дастгир карда, ба нишон додани љои деви сафед ва асирони эронї маљбур
кард. Баъд ў посбони Аржангдевро њам кушт.
Дар охир Рустам бо деви сафед љангида, ўро њалок кард ва ба молидани
чанд ќатра аз хуни ин дев чашми лашкариёни Эрон аз нав бино гардид.
Сипас Рустам ба шоњи Мозандарон нома навишта, ўро фавран ба таслим
шудан даъват кард. Вай љавоби сахт ва даѓалона навишта фиристод. Рустам
тасмим гирифт худаш бо номаи шоњи Мозандарон ба назди вай равад. Шоњи
Мозандарон љаллодро эњзор карда, ба куштани Рустам фармон дод. Њамон дам
Рустам шўхикунон љаллодро дуним карда, аз пеши шоњи Мозандарон берун
рафт. Сипас дар љанге, ки байни шоњи Мозандарон ва Рустам воќеъ шуд, шоњи
Мозандарон шикаст хўрда нобуд гардид. Кайковус яке аз гумоштагони худро
ба фармонравоии Мозандарон муаяйн карда, ба Эрон баргашт.
Кайковус ба Рустам иљозат дод, ки ба ватанаш Зобулистон равона шавад
ва худаш ба љањонгардї ва кишварситонї машѓул гардид. Дар аснои ин
сафарњо ба кишвари Њамоварон расид ва дар он љо ба духтари зебои шоњи
Њамоварон - Судоба ошиќ гашта, вайро аз падараш хостгор шуд. Шоњи Њамо
варон намехост духтарашро ба Кайковус бидињад. Аммо худи Судоба ба ин
издивољ хеле моил буд ва оќибат онњо зану шавњар шуданд.
Аз ин воќеа кинаи Кайковус дар дили падари Судоба ба љўш омад. Ў хост
бо њилае Кайковусро гирифтор кунад. Бинобар он ўро ба мењмонї даъват кард.
Судоба шавњари худро аз хатар огоњ кард. Аммо Кайковус ба сухани занаш
гўш надода, ба он зиёфат рафт. Шоњи Њамоварон ў ва тамоми њамроњонашро
дастгир карда, дар ќалъаи баланде зиндонї кард. Судоба чун аз ин воќеа
бохабар шуд, аз падараш дархост кард, ки ўро низ њамроњи шавњараш зиндонї
кунанд. Падари вай ин хоњиши Судобаро ба љой овард.
Афросиёб аз гирифтории Кайковус бохабар шуда, боз њам ба Эрон лаш
кар кашид. Рустам барои рањоии Кайковус шитофт. Вай дар аснои љанг шоњи
Њамоваронро бо каманд дастгир карда, Кайковусро ифтихормандона аз
асорат наљот дод. Сипас ба љанги Афросиёб пардохта, бар вай ѓолиб гардида,
ўро ба фирор водор сохт.
Дар ин љо Фирдавсї якчанд достон, аз љумла достони машњури Рустам
ва Сўњробро навишт, ки Рустам надониста фарзанди худ Сўњробро бо дасти
худ мекушад. Чунон ки аз достон маълум мешавад, модари Сўњроб Тањмина
туркнажод буд. Ваќте Рустам бо захми њалокатовар маљрўњ шудани фарзанди
дилбандаш Сўњробро дид, ба хотир овард, ки Кайковус нўшдоруе дорад,
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ки њар захми марговарро фавран шифо мебахшад. Аммо Кайковус тамоми
некињоеро, ки Рустам дар њаќи вай ба љо оварда ва се бор ўро аз њалокат наљот
дода буд, фаромўш карда, нўшдоруро надод ва пањлавони љавони ноком
Сўњроб аз дунё даргузашт.
Фирдавсї дар ин љо боз як воќеаи дигареро наќл мекунад: се пањлавони
эронї – Тўс, Гударз ва Гев дар љангале машѓули шикор буданд. Ногоњ духтари
зебое диданд, ки аз таъќиби падари масташ гурехта, ба љангал паноњ овар
дааст. Маълум шуд, ки ин духтар аз хонаводаи Гарсеваз аз насли Фаридун
мебошад.
Барои соњиб шудан ба ин духтар дар байни ин пањлавонон низоъ афтод
ва онњо барои њалли ин масъала ба њузури Кайковус рафтанд. Аммо Кайковус
ин духтарро худаш ба занї ихтиёр кард ва аз ў фарзанде ба дунё омад, ки ўро
Сиёвуш номиданд.
Кайковус тарбияти ин писарро ба Рустам вогузор кард. Рустам њамаи
он чиро ки барои як пањлавони диловар донистанаш лозим буд, ба Сиёвуш
омўхт ва пас аз њашт сол дастпарвардаи худро ба падараш супурд. Кайковус
фармонравоии Кањистонро ба Сиёвуш вогузор кард. Дар ин љо яке аз фаљеъ
тарин достонњои «Шоњнома»- воќеаи Сиёвуш сар мешавад.
Судоба ин љавони зеборо дида, аз љону дил ошиќи вай шуд ва бо иљозаи
Кайковус Сиёвушро ба унвони мењмон ба њарамсарои худ даъват карда, бисёр
кўшиш ба кор бурд, ки мавриди навозиши вай ќарор гирад. Аммо Сиёвуш
нисбат ба хоњиши вай эътиное накарда, мўътаризона аз њарамсаро берун
меравад ва он зани маккора ўро ба таљовуз ба номуси худ муттањам мекунад.
Кайковус њарчанд дар ин ќазия дудила буд, аммо бо исрори Судоба
маљбур шуд, ки бегуноњии Сиёвушро мавриди озмоиш гузорад. Барои ин
озмоиш гулхани бузурге афрўхтанд ва Сиёвуш савора аз рўи он оташ бе њељ
осебе гузашт ва аз ин озмоиш бегуноњии вай собит шуд. Аммо Судоба бо
ишваву нозу атвори ширин боз њам мавриди муњаббату илтифоти Кайковус
ќарор гирифт.
Дар ин байн боз хабари њуљуми Афросиёб ба Эрон расид. Судоба шав
њари худ Кайковусро водор кард, ки Сиёвушро ба љанги Афросиёб равона
кунад. Кайковус розї шуд. Аммо љавонї ва камии таљрибаи ўро дар назар
гирифта, Рустамро њамчун мушовир њамроњи вай фиристод. Дар аввалин
бархўрд ѓалаба насиби эрониён гардид ва онњо шањри Балхро аз чанги њариф
озод карданд. Худи Афросиёб дар сафар буд ва дар он љо хоби вањшатноке
дида, таъбиркунандагони хоб ба вай гуфтанд, ки агар Сиёвуш дар ин љанг
кушта шавад, њалоки Афросиёб ва вайронии Тўронзамин низ ногузир аст.
Бинобар ин Афросиёб дархости сулњ кард. Рустаму Сиёвуш ба шарте розї ба
тарки љанг ва мухосама шуданд, ки Афросиёб сад тан аз наздикони худро ба
унвони гаравгон ба эрониён супорад ва ин ањднома пас аз тасвиби Кайковус
мўътабар хоњад буд.
Сиёвуш барои хабар ва таъйини шароити сулњ Рустамро назди Кайковус
фиристод. Кайковус бе чунучаро роњи мухолифат пеш гирифта ва гумон бурд,
ки «чун Рустам љангидан намехоњад, Сиёвушро ба сулњ водор кардааст».
Бинобар он Рустамро нигоњ дошта Тўсро ба фармондињии лашкар ба Балх
фиристод.
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Афросиёб аз ин воќеа хабар ёфта, фикр кард, ки Кайковус дар асари пирї
аќли худро гум карда, ки роњи номаъќулро пеш гирифтааст. Бинобар он тасмим
гирифт њарчї зудтар бо Сиёвуш созиш кунад, аз ин љињат ба Сиёвуш нома
фиристода, ба њузури худ даъват карда, ваъдаи њар гуна эњтирому ифтихор ба
вай дод. Сиёвуш њис кард, ки чун аз падараш ѓайр аз кина ва беадолатї чизи
дигар нахоњад дид, тасмим гирифт, ки тарки ватан карда, ба Тўронзамин пано
њанда шавад. Вай аз Тирмиз ва Чоч гузашта, ба ќароргоњи Афросиёб омад.
Афросиёб бо камоли эњтиром ва муњаббат ўро пешвоз гирифт ва ба
шарафи њузури вай љашни бузурге барпо намуд. Афросиёб духтари вазири
аввали худ Пирон – Љарираро ба издивољи Сиёвуш даровард. Аммо Пирон
барои он ки бештар Сиёвушро ба Тўрон дилбаста кунад, пешнињод кард, ки
Афросиёб духтари худ Фарангисро низ ба издивољи вай дароварад. Афросиёб
ин пешнињодро пазируфта, фармонравоии яке аз вилоёти ќаламрави худро ба
Сиёвуш вогузор кард. Сиёвуш дар он љо пойтахте барои худ бино карда, онро
Гангдиж номид. Пас аз он шањри дигаре бо номи Сиёвушгирд бино карда,
хеле оќилона фармонравої мекард. Мардум ўро хеле дўст медоштанд ва
ќаламраваш рўз то рўз ободтар мегардид.
Пас аз чанде Афросиёб бародари худ Гарсевазро барои хабаргирї ва
ањволпурсї назди Сиёвуш фиристод. Аммо иќдомот ва ислоњот ва тараќќиёте,
ки дар ќаламрави Сиёвуш дида мешуд, Гарсевазро ба вањшат ва њайрат
андохт. Ў ба ин фикр расид, ки агар љараён бо ин тартиб пешрафт кунад,
дур нест, ки тамоми Тўрон дар тањти таъсири фармонравоии Сиёвуш ќарор
бигирад. Махсусан иморати Сиёвуш дар варзишњои гуногун Гарсевазро ба
њайрат андохт. Вай ба назди бародари худ Афросиёб баргашта, забони тунд
ва тўњмат нисбат ба Сиёвуш чунин кушод: «Ў пинњонї бо падараш Кайковус
робита дорад ва дар истило бар Тўрон мехоњад ба вай ёрї дињад». Ва бо ин
гуфтањо ба тањрики бародар пардохт.
Афросиёб гуфт:
— Дар ин сурат бояд Сиёвушро назди падараш пас фиристод.
Аммо Гарсеваз ба ин аќида эътироз карда гуфт, ки ў акнун аз њама асрори
љангии мо огоњ аст ва агар ба Эрон баргардад, нобудии мо ногузир аст. Бинобар
он ќарор шуд Гарсеваз ба фармони Афросиёб боз назди Сиёвуш рафта, ўро
бо занаш ба њузури подшоњ биёварад. Сиёвуш бидуни њељ гумони бад омодаи
сафар шуд. Аммо Гарсеваз фикр кард, ки мумкин аст нияти ѓаразнокаш фош
шавад. Бинобар Сиёвушро аз ин сафар тарсонида гуфт: «Афросиёб марди бад
кинаест ва фикраш фаќат нобуд кардани ту мебошад».
Аммо Сиёвуш суханони вайро бовар накард. Сипас Гарсеваз чунин мас
лињат дид, ки пеш аз рафтани вай ба њузури Афросиёб аввал ба василаи худи
ў ба Афросиёб номае фиристад. Ва Гарсеваз ин номаро бурда, аз кайфияти
авзоъ огоњ шуда, натиљаро ба Сиёвуш хабар дињад, ки омадани вай салоњ аст
ё на. Гарсеваз ба вай гуфт: Агар Афросиёб нисбат ба ту ќасди бадї дошта
бошад, ман ба ту хабар медињам, то ин ки битавонї ба Чин ё Рум фирор карда
љони худро наљот дињї.
Гарсеваз ба назди Афросиёб баргашта, хабар дод, ки Сиёвуш тадоруки
шўриш мебинад ва аз Чину Рум љангљўён ба ёрии вай љамъ мешаванд. Њарчї
зудтар чораљўї лозим аст, вагарна кор аз кор мегузарад.
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Афросиёб дар баробари Сиёвуш лашкар кашид. Пањлавони љавон бо
эъломи хобе, ки дида буд, фаро расидани њодисаи ногувореро эњсос мекард
ва дар ин бора ба зани худ Фарангис огоњї дода гуфт: Ту акнун панљ моњ аст,
ки њомила њастї, аз ин фарзанд мувозибат кун, ки вай подшоњи бузург хоњад
шуд. Сипас, бо занаш видоъ карда асби худро савор шуда, роњи Эронро пеш
гирифт. Аммо Афросиёб бо сипоњаш роњи гурезро баста буданд. Сипоњаш
муќовимате нишон надод. Ўро дастгир карда ва њамроњони ўро берањмона
заданд, худашро асир карда ба зиндон андохтанд.
Аз сипоњи Афросиёб касе ба куштани Сиёвуш њозир нашуд. Аммо Гар
севаз, ки дар куштани Сиёвуш хеле исрор дошт, нобакореро ёфта, њалќи шоњ
зодаро бурида, сари ўро аз тан људо кард.
Афросиёб аз бордор будани духтараш Фарангис огоњ гардида фармон дод,
ки ўро он ќадар бизананд, то љанинро саќат кунад. Аммо Пирон ба истихлоси
ў кўмак карда, вайро ба ватани худ Хутан фиристод. Кайхусрав дар он љо аз
модар таваллуд ёфт. Пирон тарбияти ўро ба чўпони кўњистонї вогузор кард.
Ваќте ки Кайхусрав ба њадди рушд расид, Пирон ўро ба њузури Афросиёб
овард. Афросиёб ба ќасди санљидани фањму фаросати набераи худ чанд суоле
аз вай пурсид. Аммо Кайхусрав ба њамаи суолњо љавобњои берабт ва бемаъно
дод. Афросиёб тасаввур кард, ки Кайхусрав љавони аблањ ва бефаросат аст
ва аз вай интизори интиќомљўї, хунхоњии падараш доштан мањол аст. Аз ин
љињат ўро ба њамроњии модараш боз ба Сиёвушгирд равона кард.
Хабари вањшатноки ќатли Сиёвуш ва хиёнати Афросиёб ба Эрон расида
хашми эрониёнро барангехт. Рустам фавран ба њарамсарои Судоба ворид
шуда, ўро ки бо њила ва тафтин боиси гурезон шудани Сиёвуш гардида буд,
ба Дарк (ќалъа) фиристод. Лашкари интиќомгирандагон ба сўи Тўрон рўй
нињод.
Афросиёб ба муќобили онњо писараш Сурхаро фиристод. Писари Рустам
Фаромарз Сурхаро асир кард. Рустам фармон дод, ки сари ўро бурида, ља
садашро дар биёбон андозанд. Рустам ба хунхоњии Сиёвуш ќасам хўрд, ки њар
кас ба дасташ афтад, аз дами теѓ гузаронад.
Рустам Сиёвушро худ тарбият карда буд ва аз ин љињат вай нисбат ба
Кайковуси бефаросат дилаш дар ќатли Сиёвуш бештар месўхт.
Дар љанги бузурге Рустам ба лашкари Тўрон, ки сардораш худи Афросиёб
буд, зарбањои вањшатоваре зад ва худи Афросиёбро аз асб ба замин афканд.
Сардори лашкари Тўрон худро ба таври мўъљизаосо аз чанги марги њатмї
халос кард. Вай аз оќибати љанг ба вањшат афтода ба Пирон фармон дод, ки
Кайхусравро фавран ба Чин равона кунад. Рустам аз куштањо пуштањо сохта,
хонањо ва ободињоро вайрон карда, Тўронро ба биёбоне мубаддал кард. Аммо
ба худи Афросиёб даст наёфт. Рустам аз тарси он ки аз аќибгоњ ба Кайковус
њуљум кунад, ба Эрон баргашт.
Мўбадон пешгўї карда буданд, ки фаќат Кайхусрав ба Тўрон комилан
ѓалаба хоњад кард. Бинобар он Гев – домоди Рустамро ба Тўрон фиристоданд,
то ин ки Кайхусравро ёфта, ба Эрон биёварад. Гев њафт соли тамом дар Тўрон
дар ба дар гашта, ба балоњову хатарњои мофавќи тасаввур дучор шуда, дар
охир ба љангале расид ва дар он љо љавонеро дид, ки ин љавон ба ќадду ќомат
ва шонањояш ўро ба њайрат андохт. Ў дарёфт, ки ин љавон бояд Кайхусрав
бошад. Аломати холњо дар бадани вай ин нишонро медод, Гев бо њамроњии
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вай ба назди Фарангис рафт. Пас аз гуфтугў бо Фарангис мувофиќати худро
бо фирор ба Эрон эълом кард. Аммо дар ин кор нињоят эњтиётро лозим донист.
Фарангис аз хизонаи пинњонии худ миќдоре љавоњирот гирифта, Кайхусрав
бар асби падараш Бењзод савор шуда, пеш аз тулўи хуршед роњи Эронро пеш
гирифтанд.
Пирон аз воќеа хабар ёфта, сесад савор ба таъќиби онњо равона кард.
Аммо Гев њамаи онњоро ба фирор водошт. Сипас худи Пирон ба дунболи
онњо шитофт. Ў ба соњили рўди амиќе расид, аммо фирориён аз он гузашта
буданд. Гев аз тасмими таъќибкунандагон огоњї ёфта, ба Кайхусрав гуфт:
Њарчи зудтар бояд шитоб карда,худро зери њимояти лашкари Эрон ќарор дод
ва худаш аз рўд гузашта, ба таъќибкунандагон ба њамла пардохт.
Фирдавсї дар ин љо далерї ва аз љон гузаштагии содиќонаи пањлавононро
дар роњи мењан муљассам кардааст.
Љанг зиёд давом накард ва дере нагузашт, ки Пирон дар каманди Гев
ба дом афтод. Пањлавон дасту пои ўро баста, либос ва аслињаи ўро пўшида,
байраќи вайро бардошта, худро ба лашкари Пирон расонид ва бо њуљуми
ногањонии худ њамаи онњоро торумор кард. Гев Пиронро ба назди Кайхкусрав
овард. Фарангис некињои ўро ба хотир оварда, ба куштани вай розї нашуд ва
хоњиш кард, ки дасту по баста ба њузури Кайковус бурда шавад. Посбонони
марзї барои гузаштани онњо ба соњили дигар киштї надоданд ва фирориён аз
тарси хатар худро ба об зада, шинокунон аз Љайњун гузаштанд.
Лашкариён бо фармондењии Тўс дар интизории онњо буданд. Тўс, ки
худро аз насли Навзар мешумурд, ба далели ин ки Кайхусрав шоњзодаи нима
тўронист, аз таъзими вай сар кашид ва рафтори ў нисбат ба Кайхусрав сабаби
тааљљуби њама гардид, њатто ин бањс дар њузури Кайковус низ давом дошт. Тўс
ба Кайковус пешнињод мекард: дар сурате, ки писараш Фарибурз зинда аст,
тахту тољи мамлакат набояд ба наберааш Кайхусрав вогузор шавад. Кайковус
ба ин ду шарте ќарор дод, ки њар кас аз онњо тавонад ќалъаи тасхирнопазири
Ардабилро ишѓол кунад, ѓалаба бо ўст. Кайхусрав бо ёрии Гев ва Гударз ин
пирўзиро ба даст овард ва Кайковус тахту тољи мамлакатро ба вай вогузор
кард.
Кайковус аз Кайхусрав дархост кард, ки алоќаи худро бо Афросиёб ба
куллї фаромўш карда ва њељ гоњ бо вай сулњу созиш накунад. Кайхусрав
бо савганди худ ин таањњудро пазируфт. Сипас вай сипоњро ихтор карда ва
хитобан ба онњо нутќе эрод карда ва дархост кард, ки дар дафъи шарри Аф
росиёб ба вай ёрї дињанд ва ба њар кас, ки Афросиёбро нобуд кунад, подоши
бузурге ваъда дод. Њар як аз пањлавонони номдор вазифае ба ўњда гирифта бо
гурўњи худ дар паи кори худ рафтанд.
Хусрав Тўсро ба Тўрон маъмурият доду ба вай таъкид карда гуфт ки: дар
сари роњ дар Калот бародарам Фуруд – фарзанди Сиёвуш аз зани дигараш
Љарира зиндагонї мекунад. Ту аз он роњ марав, ки бо вай бархўрд карда,
маљбур ба задухўрд шавї ва ба вай осебе расонї. Аммо Тўс дар роњ фикр кард,
ки агар аз роњи Калот наравад, маљбур аст аз биёбоне беобу алаф гузарад, ки
эњтимоли њалокати лашкараш аз он меравад. Вай таъкиди Кайхусравро ба љо
наоварда, аз роњи Калот равона шуд.
Фуруди љавон, ки ў њам монанди падараш пањлавони диловаре буд, аз
расидани лашкари Эрон хабар ёфт. Вай рамањои худро ба кўњистон фиристод
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ва худаш ба ќалъаи кўњистонї паноњ бурд. Аммо модараш ба вай гуфт: вањшати
ту аз лашкари Эрон бељост. Инњо ба хунхоњии падарат мераванд. Дил ќавї
дор, бирав бо сардори онњо сўњбат кун. Вай њамаи сардорони Эронро шахсан
мешиносад ва туро бо номи онњо ошно мекунад.
Тўс дар сари кўњ ду саворро дида Бањромро барои шиносоии онњо фи
ристод. Ваќте ки Бањром баргашт, хабар дод, ки яке аз онњо Фуруд аст. Тўс
фарёд зада гуфт: чаро ба гардани вай каманд наяндохта, кашон-кашон пеши
ман наовардї? Зеро сабаб он аст, ки ту аз насли Гударзї ва хонадони шумо
њамеша бар зидди мо – авлоди Навзаршоњ чунин рафтор мекунанд!
Тўс чанд тан аз пањлавонони худро фиристода фармон дод, ки Фурудро
дастгир карда, ба њузури вай оваранд. Аммо Фуруд њамаи онњоро кушт.
Сипас, худи Тўс ба майдон омад. Фуруд бо як тир асби Тўсро аз пой даровард.
Тўс аз пиёда љангидан тарсида, бо хандаи масхараомези ѓуломон ба ўрдугоњи
худ баргашта Бижанро ба љанги вай фиристод. Бижан њам аз муќобала бо вай
ољиз монда, аммо Руххом тавонист аз ќафо бо як тири марговар пањлавони
љавонро аз пой дароварад. Лашкариёни Тўс аз воќеа бисёр нигарон шуда,
фикр мекарданд, ки чї гуна ин хабарро ба Кайхусрав расонанд.
Пас аз чанд задухўрд худи Афросиёб ба љанги эрониён омада, шабона,
ваќте ки њама дар хоби ширин буданд, бар ўрдуи Эрон шабохун зада, бисёре
аз сипоњи Эронро нобуд кард. Фаќат иддае каме аз онњо роњи фирорро пеш
гирифта, љон бадар бурданд. Кайхусрав хабари ин шикастро шунида, гуноњро
аз сиёсати Тўс дониста, дастур дод Фарибурз фармондењии лашкарро худ ба
ўњда гирад ва Тўс ба Эрон баргардад.
Тўс наздикони худро њамроњ гирифта, ба Эрон баргашт ва мавриди сар
заниш ва маломати Кайхусрав ќарор гирифт ва бинобар њурмати солхўр
дагиаш ќарор шуд то охири умр дар мулки шахсии худ зиндагї карда, ба њељ
як аз корњои давлатї мудохала накунад.
Аммо таъйиди фармондењи лашкар њам фоидае набахшид. Пас аз чанд
моњи задухўрд, боз њам эрониён шикаст хўрда, фирор карданд. Дар ин њол
муоњидаи сулњ бо Афросиёб бастан лозим буд.
Баъд аз ин достони «Ќомуси Кушонї» шурўъ мешавад. Эрониён, ки дар
марз љамъ омада буданд, бо дастањои Пирон бархўрд карданд. Пас аз чандин
задухўрд Пирон Шомонро ба ёрї талабид. Дар ин ваќт бо сењр ва љодуи
Шомон њаво таѓйир кард ва борони анбўње бориду сармои ќањњоре сар шуд.
Аммо Руххом ба куштани Шомон муваффаќ гардид. Дарњол осмон софу њаво
гарм шуд. Аммо боз њам вазъи Эрон хеле сахт буд. Онњо маљбур шуданд дар
кўњњо паноњанда шаванд. Вале дар он љо њам бисёр таваќќуф кардан мумкин
набуд. Зеро озуќа надоштанд. Эрониён сахтии ањволи худро ба Кайхусрав
хабар доданд, вай Рустамро ба ёрии онњо фиристод.
Тўрониён аз харобии вазъи лашкари Эрон мутталеъ шуданд ва фурсатро
ѓанимат шумурда мураттаб ба онњо њамла мекарданд ва дар интизори нобудии
онњо аз гуруснагї буданд. Афросиёб пањлавони номдори Тўрон Ќомуси
Кушониро ба кўмаки Пирон фиристод. Дар ин љо чандин љанги тан ба тани
пањлавонон рўй дод, ки яке аз онњо љанги Рустам бо Ашкбўс аст, ки тасвири
он бисёр олист.
Сипас Фирдавсї ба достони бисёр дилангези Бижан ва Манижа мепар
дозад, ки мухтасар чунин аст:
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Аз вилояти марзи Тўрон намояндагоне ба дарбори Кайхусрав омаданд
ва шикоят карданд, ки дар заминњои онњо хукњои вањшии хеле бузург пайдо
шудаанд, ки ба киштњои онњо бисёр осеб мерасонанд ва худи онњо аз дафъи
онон ољиз мондаанд.
Кайхусрав аз пањлавонон пурсид, ки кадом як аз онњо ба дафъи ин хатар
тавоност? Бижан ба анљоми ин кор омодагии худро эълом карда ва Гургин писари Милод ба њамроњии вай равона гардид. Бижан ин вазифаро ба анљом
расонид. Аммо Гургин, ки дар анљоми ин вазифа чандон њунаре нишон
надода буд, бар Бижан њасад бурд. Вай медонист, ки духтари зебои Афросиёб
– Манижа дар атрофи ин њудуд ба сайру гашт омадааст. Бинобар он Гургин бо
нияти бад њилае сохта Бижанро ба тарафи хаймаи ў рањнамої кард.
Дар он љо аз пањлавонони эронї бо мењру рўи хуш пазирої шуд. Манижа
мафтуни Бижан гардид ва онњо шаберо бо њам гузарониданд. Аммо Бижан
дар он љо ба дасти Афросиёб асир шуд. Ўро ба зиндони торик андохтанд ва
Манижаро, ки аз Бижан тарафдорї мекард, Афросиёб аз даргоњи худ ронд.
Манижа гадої карда, барои Бижан ба зиндон хўрок мебурд.
Гургин ба њузури шоњ баргашта хабар дод, ки Бижанро гум карда ва фаќат
асби ўро ёфтааст. Кайхусрав аз ин ки Гургин дўст ва њамсафари худро дар
сахтї рањо кардааст, хашмгин шуд ва фармон дод, ки ўро зиндонї кунанд. Вай
ба «Љоми љањоннамо»-и худ, ки њама чиз дар он намоён мешуд, назар карда, аз
ањволи Бижан хабар ёфт ва Рустамро ба ёрии вай фиристод.
Рустам либоси бозаргонї пўшиду ба Тўрон равона шуд. Манижа хабар
ёфт, ки аз Эрон барои рањоии Бижан касе омадааст. Вай Рустамро ёфта,
воќеаро барои ў наќл карда, зорикунон рањоии Бижанро аз вай илтимос карда
гуфт: Охир Бижан нафаќат як пањлавони номдор, балки аз хонаводаи Гударз
низ мебошад. Аммо Рустам нахост њувияти худро барои Манижа фош кунад,
ба вай гуфт: ман як бозаргони оддиям ва њељ Гударзу Бижанро намешиносам
ва ба онњо коре надорам ва аз Манижа дур шуд. Аммо бо нишонии Манижа
аз љои зиндони Бижан огоњ шуда, ўро халос карда ба тарафи Эрон равона
шуданд.
Афросиёб аз воќеа хабар ёфта, ба таъќиби онњо пардохт. Аммо Рустам
ўро ба бозгаштан маљбур кард ва худаш сањењу солим ба њузури Кайхусрав
баргашт.
Афросиёб лашкари фаровоне љамъоварї карда, писараш Шайдоро ба
Хоразм ва Пиронро ба Эрон равона кард. Дар ин љо достони љанги тан ба
тани дувоздањ пањлавон сар мешавад, аз љумла Пирон бо Гударзи куњансол.
Эрониён дар ин љанг ѓалаба карданд ва Тўрониён амон хостанд. Кайхусрав,
ки ба майдони љанг омада буд, дар маросими дафни љанозаи Пирон ширкат
карда, фармон дод, ки Гарсевазро, ки ќотили падараш Сиёвуш мебошад, порапора кунанд.
Аз ин ба баъд худи Кайхусрав фармондињии сипоњро ба ўњда гирифт.
Афросиёб аќибнишинї карда, ба ќалъаи Гангдиж паноњанда шуд. Вай Фаѓфури
Чинро ба кўмак талабид ва маъмурони румї дар таъсир ва истењкоми њисор
– ќалъа ба вай ёрї доданд.
Аз он љое, ки Кайхусрав нисбат ба ањолї хушрафтор буд, њељ љо дар
барорбари вай мардум муќовимат намекарданд. Ў ба осонї ва бемонеъ пеш
мерафт. Ваќте вай ба ќалъа наздик расид, Афросиёб ба њузури ў сафироне
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фиристод ва дархост кард ба њар шароите, ки хоста бошад, таклифи оштї
кунад. Аммо Кайхусрав љавоб дод, ки баъд аз он њама ањдшиканињои Афросиёб
бо вай фаќат бо забони шамшер гуфтугў хоњад кард.
Эрониён дар зери ќалъа наќб заданд. Бахше аз девори ќалъа фурў рехт,
сарбозони эронї ба ќалъа ворид шуданд ва бо толону вайрон кардани он
машѓул гардиданд. Афросиёб чун вазъро чунин дид, ночор бо дусад тан савор
аз як роњи зеризаминї берун омада гурехт. Дастањое њам, ки аз Чин омада
буданд, коре аз пеш набурданд. Афросиёб гурезон худро ба наздикињое бурда
(Озарбойљон) ба ѓоре расида, дар он љо пинњон шуд. Шахсе бо номи «Хум»
ўро дида шинохт, ки ин њамон љинояткорест, ки чандест дар љустуљўи вай
мебошанд.
Хум дасту пои ўро баста ба њузури шоњ бурданї шуд. Аммо Афросиёб
дастњои худро аз банд озод карда, худро ба кўли Чаличаст (дарёчаи Ризоия)
андохт. Гударзу Гев, ки дар соњили муќобил истода буданд, каманд ба гардани
ў андохта, вайро ба соњил кашиданд ва хабари гирифтории Афросиёбро ба
шоњ расонданд. Кайхусрав ба он љо расида, дарњол сари Афросиёбро аз тан
људо кард. Баъд аз вай Гарсевазро, ки асир шуда буд, куштанд.
Аз ин љо љанги чандинсола бо Тўрон тамом мешавад ва дигар аз он тараф
эњтимоли њељ гуна њуљуму хатаре нест.
Бахши афсонаи (хамосии) «Шоњнома» таќрибан дар ин љо тамом мешавад.
Ва баъд аз он бештар ќањрамонони таърихї ба майдон меоянд.
Кайхусрав ду писар дошт, Зарир ва Гуштосб. Чун Кайхусрав моил
набуд Гуштоспро ба валиањдии худ таъйин кунад, ў гурехта ба кишвари Рум
меравад, дар он љо наќдинааш тамом мешавад ва ба сахтї меафтад. Вай дар
назди кашише ба вазифаи муншигарї машѓул мешавад, вале аз ин кор натиљае
њосили вай намешавад. Сипас пеши оњангаре шогирд мешавад ва бо як задан
путки сандонро мешиканад ва дар анљом муваффаќияте њосили вай нашуда, ба
пеши кадхудое машѓули кор мешавад.
Дар ин ваќт Ќайсари Рум духтари худ Катоюнро барои интихоби хост
горон иљоза медињад. Катоюн аз байни њамаи хостгорон Гуштосбро интихоб
мекунад. Ќайсар як гадобачаи ѓарибро ба домодии худ ор дониста ба ќасди
куштани Гуштосб баромад. Аммо кашиши бузург ўро аз ин кор манъ кард.
Ќайсар бо пазируфтани савобдиди кашиш Катоюн ва шавњарашро аз даргоњи
худ ронд ва њамон кадхудо – арбоби пешин ба онњо љой дод.
Марин ном духтари дувуми Ќайсарро хостгорї кард. Ќайсар мувофиќати
худро ба шарти куштани гурги бузурге, ки њељ кас аз ўњдаи он барнамеомад,
эълом кард. Марин ба таври махфї иљрои ин корро ба Гуштосб вогузор карда,
ба издивољи духтари Ќайсар муваффаќ шуд. Хостгори дигаре ба саввумин
духтари Ќайсар барои куштани мори бузург ба Гуштосб мутавассил шуда,
ба муроди худ расид. Пас аз он дар аснои як мусобиќаи тирандозї Гуштосб
њунарнамоињо нишон дода, мавриди эњтироми дарбориён гардид.
Сипас аз табааи Ќайсар Илёси Хизр номе аз додани хирољ сар печида буд.
Ќайсар Гуштосбро ба љанги вай фиристод. Гуштосб саркашро асир карда ба
њузури Ќайсар овард.
Ќайсар аз Лўњросб – подшоњи Эрон мутолиби бољ мекард. Вай писари
худ Зарирро барои музокира бо Ќайсар ба Рум фиристод. Дар он љо Зарир
бо Гуштосб мулоќот карда, ба вай итминон дод, ки ў њаргиз иддаои тахту тољ
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надорад ва барои ин маќом бародари худ Гуштосбро сазовортар медонад.
Гуштосп, ки то ин замон њувияти худро аз њама пинњон мекард, асрори худро
ба Ќайсар фош карда ва бо њамсари худ ба Эрон рањсипор гардид.
Лўњросб тахту тољро ба Гуштосб вогузорида худ ба шањри Балх рафта, дар
маъбади он љо гўшанишинї ихтиёр кард. Дар ин замон Зардушт зуњур карда,
дини нав овард ва Гуштосб ба вай гаравид. Ваќте Арљосб – фармонравои Тўрон
аз ин воќеа огоњ шуд, ба Эрон лашкар кашид. Дар ин љанг Исфандиёр – писари
Гуштосб ќањрамони бењамто, аз худ њунарнамоињо нишон дод ва ба сипоњи
Тўрон ѓалаба кард. Гуштосб барои тарвиљи дини Зардушт Исфандиёрро ба
кишварњои гуногун фиристод. Гурозам номе дар њаќќи Исфандиёр тўњматњои
норавое ба гўши Гуштосб расонид. Вай насанљида писари диловари худро ба
зиндон афканда, вайро муќайяд кард. Арљосб аз ин воќеа хабар ёфта, боз њам
ба Эрон њуљум овард.
(Ин љо Фирдавсї ин достонро аз ќавли Даќиќї наќл карда, айнан њазор
байтро аз вай дар «Шоњнома» овардааст.)
Арљосб дар Балх Лўњросби солхўрдаро кушт. Зардушт њам бо дасти
нобакоре ба ќатл расид. Модари Гуштосб аз Балх фирор карда, ин хабарро
ба писари худ расонид. Шоњ дид, ки рањоии ин кишвар фаќат дар ќудрати
Исфандиёр аст. Ба ин сабаб Исфандиёри аз зиндон озодшуда ба љанги Арљосб
фиристода шуд. Вай дар ин сафар диловарињо нишон дода, Арљосб ва писари
вай Ќањрамро кушта ба Эрон баргашт.
Гуштосб пеш аз ба љанг фиристодани Исфандиёр ба вай ваъда карда буд, ки
агар дар ин љанг ѓолиб шавад ва хоњарони худро, ки дар дасти душман асиранд,
озод кунад, фармонравоиро ба вай вогузор хоњад кард. Пас аз баргаштани
пирўзмандонаи Исфандиёр аз ин сафар иљрои ваъдаро аз падараш мутолиба
мекард. Аммо Гуштосб, ки аз маснади шоњї дастбардор набуд, њилае андешид
ва ба ин васила боиси нобудии Исфандиёр шуд. Ў гуфт, ки Рустам подшоњии
маро намехоњад ва умуман моро аз хонаводаи подшоњон њисоб намекунад, ба
Исфандиёр ваъда дод, ки агар Рустамро дасту по баста ба њузури вай биёрад,
тахту тољи подшоњї аз они ўст.
Вазири Гуштосб дурўѓ ва њила будани ин суханро ба Исфандиёр фањмонд,
аммо суде набахшид. Модари Исфандиёр њам ўро аз ин иќдом манъ карда
гуфт: падарат пир шудааст ва ба зудї тарки њаёт карда, маснади шоњї ба ту
мерасад. Аммо Исфандиёр ба ин маслињат њам эътибор накарда, дар љавоб
гуфт: падарам ба ман фармон дода, ман наметавонам аз фармони ў сарпечї
кунам ва ба тарафи Сиистон равон шуд.
Чун Исфандиёр ба Сиистон наздик шуд, писари худ Бањманро назди
Рустам фиристод ва фармони Гуштосбро ба василаи ў ба Рустам пайѓом дод.
Бањман аз болои кўњ дар нишебе Рустамро дар њоли шикор дида, хост бо фурў
андохтани санги бузурге ўро нобуд кунад. Аммо ваќте ки харсанги калон
ѓелида ба наздики Рустам расид, вай бо як лагадпой онро аз худ дур кард.
Сипас Бањман ба назди Рустам омад, вай даст ба кори омода кардани ношто
буд. Рустам Бањманро ба сари суфраи худ даъват кард. Бањман даъвати ўро
пазируфта нишаст. Бањман дид, ки ў фаќат тавонист садяки хўроки Рустамро
тановул кунад. Рустам паёми Гуштосбро аз Бањман шунида хандид ва гуфт:
то њол њељ кас Рустамро дар банд надидаст ва нахоњад дид. Агар ба назди шоњ
рафтан лозим бошад, ин фаќат ба ихтиёри худам мумкин аст.
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Рустам ба лаби дарё рафта, дар он љо ўрдугоњи Исфандиёрро дид ва бо
даъвати вай ба чодари ў ворид шуд. Мизбон дар ин пазирої ба як василае
хост, ки Рустамро ранљонида барангезад. Аввал ин ки барои нишастан љои
сазоворе нишон надод ва дар бораи падари Рустам – Зол суханони кинояомез
гуфт. Пањлавон ба тамоми ин суханони тањрикомез љавобњои шоиста дода,
ёдовар шуд, ки агар Рустам ва хонадони вай аз тахту тољи фармонравоёни
Эрон пуштибонї ва муњофизат намекарданд, на падар, на љад ва на худи
вай бар тахти шоњии Эрон нишаста метавонистанд. Кўшишњои пањлавони
куњансол барои ором кардан ва ба роњи оштї водор кардани шоњи љавон
самаре набахшид ва Исфандиёр бар тасмими худ сахт истода буд. Рустам ба
афсўси бисёр ба љанги тан ба тан ризоят дод.
Љанг хеле давом ёфт ва Рустам ба рўинтан, яъне коргар набудани тиру
шамшер бар бадани Исфандиёр боварї њосил кард. Пањлавони пир чандин
захм бардошта, аз тобу тавон рафта буд. Вай дар ин ваќт фаро расидани шабро
бањона карда, муторикаи љангро то пагоњ таклиф кард. Исфандиёр розї шуд.
Рустами бетобу тавон назди падараш рафта гуфт: Ман дигар бо Исфандиёр
љангидан наметавонам ва барои халос шудан аз нанги маѓлубият якто роњ ин
аст, ки аз торикии шаб истифода карда, ба як љое фирор кунам.
Зол Симурѓро фаро хонд. Симурѓ аввал захмњои Рустам ва асби ўро
марњам молида, муолиља кард. Вай аз воќеа хабардор шуда гуфт: ту чаро бо
Исфандиёр дохили љанг шудї? Охир ў зирењи худи Зардуштро пўшидааст. Аз
ин љињат тир ба вай коргар намешавад. Фаќат ин ки бо тири душоха, ки аз
дарахти газ сохта шавад, чашмони ўро њадаф кунї ва он дарахт фаќат дар
соњилњои дарёи Чин мерўяд.
Симурѓ пањлавонро бардошта ба назди он дарахт овард ва Рустам аз чўби
он дарахт тири душоха сохта, шабона ба љои худ баргашт.
Акнун Рустам ба марг мањкум шудани Исфандиёрро яќин кард. Пеш аз
шурўи разм Рустам ба њар василае, ки хост пањлавони љавонро аз идомаи
љанги тан ба тан мунсариф кунад, фоидае набахшид. Исфандиёр ба сухани
ў гўш намедод. Дар охир Рустам пањлавон бонг зада гуфт: ту гувоњ бош, ки
ман хоњони ин љанг набудам! Пас, рўй ба Худо оварда дуо кард ва ду бор
онро такрор карда гуфт: ин амалро аз ман бубахш, зеро содир шудани инро ў
мехоњад, на ман ва ин гуноњ ба ўњдаи худи вай аст! Баъд вай тири сењрангези
худро дар камон љой карда, ду чашми пањлавони љавонро њадаф ќарор дода,
захми њалокатовари худро зада, бар Исфандиёр ѓолиб шуд. Аммо бо ин амал
худро низ ба марг мањкум кард, зеро ки Симурѓ гуфта буд, ки њар кас Ис
фандиёрро бикушад, марги худаш ногузир аст.
Гуштосб хабари марги писари худро шунида дар дил эњсоси ризоят
кард ва аммо бо ин дасисаи зиште, ки Гуштосб барои нобудии фарзанди худ
Исфандиёр ба кор бурда буд ва бо ин ки худи Исфандиёр бо ин дасисаи зишт
мувофиќат карда буд, бо вуљуди ин Рустам розї шуд, ки тарбияти писари вай
– Бањманро ба ўњдаи худ гирад.
Падари бузурги Рустам – Сом пањлавон аз канизи худ писаре дошт ба ном
Шаѓод. Вай ба дарбори шоњи Кобул хидмат мекард, ки ба Рустам тобеъ буд
ва бољ мепардохт. Шоњи Кобул бисёр орзу дошт, ки аз тобеияти Рустам худро
рањо кунад. Аммо аз тарси љон дар ин бора иќдом наметавонист анљом дињад.
Шаѓод дар ин бора чорае андешид ва ба шоњи Кобул гуфт, ки Рустамро ба
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шикор даъват кунад ва пањлавони пир шикорро бисёр дўст дорад, албатта, ў
ин даъватро ќабул хоњад кард.
Дар минтаќањое, ки шикор баргузор мешавад, чоњи амиќ канда шавад ва
дар тањи он чоњњо шамшеру найзањо нишонда, болои онро пўшонанд. Вай ба
шоњ гуфт, ки ба ин васила аз дасти Рустам беташвиш ва ба осонї халос хоњад
шуд.
Ваќте Рустам ба Кобул расид, шоњ барои изњори итоат сару пои барањна
ўро пешвоз гирифт. Онњо ба сўи биёбон асбњоро давонданд, Аммо Рахш
ковидани заминњоро эњсос карда, пеш рафтан намехост. Рустам ўро зада пеш
ронда ва ба яке аз чоњњо дарафтод. Њарчанд найза ва шамшерњо ба баданаш
халида, аммо ў њанўз зинда буд. Вай Шаѓодро пеш хонда хоњиш кард, ки ба ў
тиру камон бидињад, то он гоњ ки зиндааст, агар гургњо ба вай њамла кунанд, аз
худ дифоъ кунад. Шаѓод ин хоњиши вайро ба љо овард, аммо дарњол фањмид,
ки ба ин кор худашро бо дасти худ мањкум ба марг кардааст. Ў фавран дар
паси дарахти тануманде худро пинњон кард. Аммо Рустам фурсатро аз даст
надода, барои охирин бор охирин тирро аз камон андохт ва он тир аз танаи
дарахт гузашта, кори Шаѓодро сохт. Рустам дар њамон чоњ њалок гардид ва
охирин пањлавон аз сањнаи муборизаи њаёт нобуд шуда ва давраи ќањрамонон
ба охир мерасад.
Пас аз Гуштосби нофарљом Бањман – писари Исфандиёр ба тахти шоњии
Эрон нишаст. Бањман писаре дошт бо номи Сосон ва ду духтар бо номњои
Њумой ва Чењрзод. Њумой аз њамсари худ бордор шуд. Бањман Њумой ва
фарзанде, ки дар рањми ў буд, валиањди худ эълом кард ва Сосон ба Нишобур
фирор кард ва њувияти худро пинњон мекард. Вай бо духтари яке аз асилзодагон
васлат намуд ва аз вай писаре ба дунё омад, ки ўро низ Сосон номиданд. Ин
хонавода бо тангдастї зиндагї мекарданд ва писараш маљбур шуд, ки барои
њокими Нишобур чўпонї кунад.
Њумой писаре зоид, вале аз ишќи салтанат писари навзоди худро дар
сандуќе гузошта, ба дарё андохт. Шахсе, ки дар канори дарё љомашўї мекард,
сандуќчаро гирифт ва писаре дар он ёфт, ки ўро Дороб номид ва ба зудї аз
он љо ба шањри дигаре кўчид. Ваќте ки писар ба њадди рушд расид, њамаи
њунарњои љангї ва пањлавониро омўхта, дар лашкаре, ки ба сўи Рум мерафт,
вориди хидмат шуд. Дороб дар ин љанг њунарнамоињо нишон дод, ки Њумой
ўро ба фарзандї ќабул кард ва ба тахти подшоњї нишонд.
Дороб дар мулки араб Шуайб ва подшоњи маќдунї Файлаќус (падари
Искандари машњур) ѓолиб шуд дар ин љо њикояти заношўии духтари Филипп
бо номи Ноњид бо Дороб ва пас равона кардани вай ба назди падар ва ба дунё
омадани Искандар ва воќеањои марбут ба он меояд.
Сипас номи чанд тан аз силсилаи подшоњони ашконї бурда мешавад.
Аммо њељ гуна ваќоеъ аз онон дар «Шоњнома» зикр намешавад.
Баъд аз он рўи кор омадани силсилаи подшоњони Сосонї ва ваќоеи давраи
онњо дар «Шоњнома» тасвир мегардад.
Аз подшоњони давраи аввали Сосонї ваќоеи чандон муњимме дар «Шоњ
нома» зикр нашудааст. Яке аз онњо Шопури Зулакноф аст, ки либоси бозар
гонї пўшида, ба Рум, назди Ќайсар меравад. Дар он љо вайро шинохта ба
зиндон меандозанд ва бинобар набудани шоњ дар Эрон дар кишвар бесару
сомонї мешавад. Румиён ба иёлоти сарњадї њуљум оварда, он љоњоро толон
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ва торољ мекунанд. Мардум аз дини аљдоди худ гумроњ шуда, ба дини исавї
рўй меоварданд. Шопурро аз зиндон озод кардан кори бисёр душворе буд.
Аммо яке аз канизњои Ќайсар ба њоли њоли вай рањм карда, ўро аз зиндон
наљот медињад ва њар дуи онњо аз Рум фирор мекунанд. Шопур њамин ки ба
Эрон бармегардад, ба љамъи сипоњ мекўшад ва ба Рум њуљум карда Ќайсарро
маѓлуб мекунад.
Пас аз Шопур подшоњии Эрон ба Яздигурд мерасад, ки Фирдавсї ўро
Асим лаќаб додааст. Воќеанигорони давраи шоњонї аз он љињат Яздигурдро
Асим (гунањкор) номидаанд, ки вай тобеи нуфузи рўњониёни зардуштї, ки дар
мамлакат ќудрат ва эътибори бузурге ёфта буданд, нашуда, њуќуќ ва ихтиёроти
онњоро мањдуд карда буд.
Дар «Шоњнома» давраи подшоњии писари Яздигурд, ки бо номи Бањроми
Гўр машњур аст, муфассал зикр шудааст, пас аз таваллуди Бањром аз осеб
расонидани рўњониён ва уммоли худ ба вай тарсида, тарбияти ўро ба яке аз
тобеони араб – Мунзир супурд ва Бањром дар ноњияи дур, дар сарзамини
араб тарбият ёфта, ба њадди рушд расид. Бањром ба суруд ва мусиќї бисёр
њавас дошт. Мутрибон ва навозандагонро ба даври худ љамъ мекард. Пас за
марги Яздигурд дарбориён ва бузургони Эрон яке аз хешони дури ўро бо номи
Хусрав ба подшоњї баргумоштанд ва подшоњи навро дар тањти нуфузи худ
дароварда, аз худсарї боз медоштанд.
Дар ин ваќт Бањром, ки дар Њира тањти њимояти Нўъмон ибни Мунзир
ба сар мебурд, даъвои подшоњии Эронро дошт. Бузургони кишвар аввал ба
даъвои вай эътиное накарданд. Аммо Бањром онњоро тањдид кард, ки бо нерўи
ќабоили араб ба Эрон њуљум хоњад кард. Бинобар он ба подшоњии Бањром
розї шуданд, ба шарти он ки аз ўњдаи озмоиш баромада, њунар ва лаёќати
худро нишон дињад. Онњо тољи подшоњиро байни ду шери дамон гузоштанд
ва Бањромро даъват ба бардоштани он карданд. Бањром аз ўњдаи ин озмоиш
баромада, тољро аз байни ду шер бардошта, бар сар гузошт. Бо њамин озмоиш
рўњониён ва бузургони мамлакат ба подшоњии вай тан доданд, ў бар тахти
подшоњї нишаст. Бањром ба айёшї бисёр моил буд. Вай дар кишвари худ ба
сайру саёњат мепардохт ва ба хонањои фаќирону давлатмандон мењмон мешуд
ва дар њар љое зани зебоеро медид, ба њиболаи никоњи худ медаровард.
Хоќони Чин аз хушгузаронињои Бањром хабар ёфт ва хаёл кард, ки бо
чунин касе, ки фаќат саргарми айшу ишрат мебошад, љангидан кори осонест.
Вай бо ўрдуи бисёре ба кишвари Эрон њуљум кард. Бањром бо пањлавонони худ
ба Озарбойљон рафт. Мардум хаёл карданд, ки подшоњ гурехтааст. Бузургони
кишвар, вањшатзада ба Хоќон паём фиристоданд ва хоњиш карданд, ки Эронро
вайрон накунад, чунки мо ба итоати Хоќон ва пардохти њар гуна хирољ омода
њастем. Хоќон аз ин паём бисёр хурсанд гардида ва бо лашкариёни худ ба
шањри Марв ворид шуд ва дар интизории расидани аввалин хирољ буд ва бо
айшу нўш машѓул шуд.
Дар њамин ваќт Бањром сипоњи бузургеро љамъоварї карда, ўрдуи худро
аз роњи Омул, Гургон ва Нисо ба шањри Марв расонид. Хоќон ки интизори
чунин њамлаи ногањониро надошт, бо муњофизони худ дар дасти Бањром асир
афтод ва лашкари бесарусомони вай торумор гардид.
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Сипас Бањром ба Њиндустон назди фармонравои он кишвар Шангул, ки аз
пардохт сарпечї карда буд, ба тарзи ношинос рафт ва дар он љо њунарнамоињо
кард, гургу мореро кушт ва духтари шоњро ба занї гирифт ва њамин ки сир
раш фош шуд, зани худро гирифта, ба Эрон гурехт ва пас аз шасту се сол фар
монравоии комравоёна аз љањон даргузашт.
Баъд аз Бањром чандин подшоњ, ки дар замони онњо воќеањои муњимме
рўй надодааст, њукмравої кардаанд. Сипас, Ќубод бар тахти Эрон нишаст.
Мардум аз зулм ва беадолатии ин подшоњ ба танг омада, Ќубодро аз тахти
салтанат ронда ва ба љояш бародари вай Љамосбро нишонданд. Ќубод ба
сарзамини Њайтолия паноњанда шуд. Дар ин ваќт вазъи кишвари Эрон ба
куллї хароб гардид. Кањтї ва гуруснагї њама љо њукмфармо буд. Мардум
њазорон-њазор аз гуруснагї талаф мешуд. Давлатмандон анборњои пур аз
ѓалла доштанд, аммо ба ањволи зори мардум таваљљўње надоштанд. Дар њамин
замон Маздак зуњур кард.
Фирдавсї њусни таваљљўњи худро нисбат ба Маздак аз тарси таассуби
фармонравоён ва рўњониён ошкоро баён кардан наметавонист. Бо вуљуди ин
нишон медињад, ки мардум бо илњоми Маздак анборњои ѓалларо мусодира
карда, дар байни ањолї таќсим намуданд ва ба ин васила љони њазорон
гуруснаро аз марг наљот доданд.
Дар ин ваќт Хусрави Анўшервон бар тахти шоњї нишаст, ки дар таъ
рихњои шарќї вай ба номи Анўшервони Одил машњур аст. Вай вазири оќил
ва донишманде баргузид, ки њамдам ва машваратгари доимии Хусрав буд.
Аз маљлисњои Анўшервон панду андарзњои ин вазири хирадманд бисёр наќл
шудааст.
Дар ин боб Фирдавсї њикояти фољиаангезеро дар бораи Зарвони њасуд,
ки бо дасисаи вай нобуд шудани яке аз наздикони шоњ бо номи Мањбуд ва ду
фарзанди вай ва чигунагии фош шудани найрангњои он бадкирдор ва ба љазои
худ гирифтор шудани вай наќл мекунад.
Сипас љангиданњои бо Њайтолия ва Хоќони турк баён мешавад. Баъд аз он
њикояти пайдоиши бозии нард ва бозии шатранљ дар ин зимн оварда мешавад
ва инчунин Фирдавсї дар бораи Барзуяи табиб ва тарљумаи китоби «Калила
ва Димна» сухан меронад. Дар охир Бузургмењр ба сабабе мавриди ѓазаби шоњ
воќеъ шуда, ўро ба зиндон меандозанд. Аммо Анўшервон бе мадади вай пеш
нарафтани корњои худро њис карда, он донишмандро аз банд озод мекунад.
Пас аз Анўшервон писараш Њурмуз подшоњ мешавад. Вай шахсиятњое,
ки дар замони падараш дорои мавќеиятњо ва эътибор буданд, нобуд мекунад.
Аммо пас аз он ба хатои худ пай бурда, дар бораи љазо додан ба касоне, ки
худсарона аз ќонун сарпечї мекунанд, фармон медињад.
Дар замони Њурмуз Ќайсари Рум ва Совашоњ ба Эрон њамла мекунанд.
Њурмуз аз пешгўии ситорашиносон мефањмад, ки Бањроми Чўбина наљоти
Эронро аз муњољимон метавонад ўњдадор шавад. Њурмуз Бањромро эњзор
мекунад ва баъд аз он достони бисёр њайратангез «Бањроми Љўбина» пеш
меояд.
Бањром њарчанд Њурмузро аз шарри душманон наљот дод ва кишварро
озод кард, аммо шоњи бадгумон аз хидамоти вай розї намешуд ва ба ќасди
тањќир ба љои бахшишњои шоњона – љомаи занона ва дуки ресандагї ба вай
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инъом медињад. Бањром хилъати занонаро дар бар карда ва дукро дар даст
гирифта ба маърази намоиши шоњ, ки аз љасорат ва диловарињои вай ба хубї
огоњ буданд, ќарор мегирад.
Лашкариён аз ин манзараи тањќиромез ба хашм омада, тањрик мешаванд.
Ба њамин васила Бањром тавонист, ки аз онњо барои шўриш дар баробари
шоњ истифода кунад. Боз як њодисаи асроромези дигар сабаби исёни Бањром
мешавад.
Бањром дар аснои шикор ба чаманзоре мерасад ва дар он љо ќасри зебоеро
мебинад. Бањром худаш ба ќаср ворид мешавад ва њамроњони худро дар хориљ
мегузорад. Онњо фаќат дар айвони ќаср зани бисёр зебоеро мебинанд, ки бар
тахти шоњонае нишастааст. Бањром њамин, ки вориди ќаср мешавад, њамоно
таѓйироте дар њоли вай рўй медињад. Агар то њол вай даъвои сардории сипоњро
дошт, акнун ба хаёли подшоњї ва тасоњуби тољу тахт меафтад. Барои анљоми
ин манзур фаќат як чиз - аз миён бардоштани валиањди ќонунї ва пешгирї аз
салтанати Хусрави Парвиз лозим буд.
Бањром ба номи Хусрав пул сикка зад ва ба њар марзбон нома навишт ва
ба вай эълом кард, ки ў Хусравро шоњ мешиносад на њар марзбонро.
Бањром тахмин зада буд, ки шоњи бадгумон ба ин сухан бовар хоњад кард
ва писари худ Хусравро мекушад. Аммо ин найранги Бањром фаќат то њудуде
анљом мегирад. Њурмуз ба ќатли Хусрав фармон медињад. Хусрав ба мавќеъ аз
воќеа хабар ёфта, ба Озарбойљон фирор мекунад. Шоњ лашкаре ба таъќиби вай
мефиристад. То расидани лашкари шоњ ба Озарбойљон Хусрав низ гурўњеро
љамъ карда, бо онњо ба муќобала мепардозад.
Дар ин айём ду бародари зани шоњ – Бандуя ва Густањам, ки зиндонї
шуда буданд, ба василае худро озод карда, ба шўриш пардохтанд ва ба ќасри
подшоњ ворид шуданд ва чашмони Њурмузро мил кашида кўр карданд ва чун
одами нобино ќодир ба салтанат нест, маснади подшоњї ба Хусрав мерасад.
Дар ин ваќт Бањром ба пойтахт њуљум карда, Хусравро маѓлуб мекунад ва
Њурмузро мекушад ва худаш ба тахти подшоњї менишинад.
Хусрав барои дархости кўмак ба Византия – Рум меравад ва бо духтари
Ќайсар издивољ карда, бо лашкари Рум ба сўи Бањром меояд. Дар ду љанги
аввал муваффаќияте њосил намешавад. Аммо дар љанги саввум Бањром
тамоман маѓлуб мешавад. Бањром фирор карда, ба дарбори Хоќони Чин
паноњанда мешавад ва дар он љо ќарорњое гузаронида бо духтари Хоќон
издивољ мекунад. Аммо дар охир бо дасисањои Хусрав кушта мешавад.
Хусрав холњои (таѓоњои) осиро нобуд кард ва аз духтари Ќайсар писаре
ба дунё омад, ки ўро Шерўя номиданд. Фирдавсї дар њамин замон достони
«Хусраву Ширин»-ро сурудааст.
Хусрав дар пирї рафтори пешини худро таѓйир дода, дар њаќќи дарбориён
бадрафторї оѓоз мекунад. Онњо барои рањої аз ситами подшоњ ба чораи
љавобї баромаданд ва Шерўяро, ки бо фармони падар дар зиндоне буд, озод
карданд. Шерўя хостори издивољ бо Ширин шуд ва падарашро кушт. Аммо
Ширин њам бо худкушї ба њаёти худ хотима дод.
Бо марги Хусрав фармонравоии Сосониён халалпазир шуд. Охирин
подшоњи Сосонї Яздигурд – агарчї барои истењкоми салтанат тасмим
гирифта, аммо бо њуљуми аъроб ба Эрон ба натиљае нарасид.
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Аъроб бо фармондињии Саъд ибни Абўваќќос ба Эрон њуљум карданд.
Сипоњи Эрон дар баробари аъроб муќобала кардан натавониста, паи њам
шикаст мехўрд. Дар яке аз ин љангњо фармондењи сипоњи Эрон – Рустами
Фаррухзод, ки њамаи умеди Яздигурд ба вай буд, кушта шуд.
Барои шоњи Эрон ягона роњ ин буд, ки пойтахтро рањо карда, ба Марв
фирор кунад ва дар осиёбе пинњон шавад ва дар он љо ба дасти осиёбон кушта
шуд.
Охирин намояндаи подшоњони ќадими Эрон, ки силсилаи насаби худро
ба Фаридун мерасонданд, аз байн рафт ва бо њалокати вай «Шоњнома» ба
охир расид. Охирин бахши «Шоњнома» бо афсўс ва омади амнияте хотима
ёфтааст. Махсусан номаи видоияи Рустами Фаррухзод дар остонаи љанги шум
бо аъроб бисёр ѓамангез аст. Вай марги худ ва фатњи аъробро эњсос мекунад.
Бархўрди Фирдавсї бо истилогарони араб нохушнудона аст. Ў ояндаи торики
Эронро пешбинї карда, аз ќавли Яздигурд мегўяд:
Нишони шаби тира омад падид,
Зи мо бахти фаррух бихоњад парид.
Эзоњ: Мазмуни куллии «Шоњнома»-и Њаким Абулќосим Фирдавсиро дар
китоби «Гулшани адаб», љилди I, Д, 1975, с. 30-57 овардаем. Дар навиштаи
кунунї бо номи «Хулосаи Шоњномаи Фирдавсї» лозим дида шуд, ки матлаб
бо риояи ќатъии сохтор ва устухонбандии ин асари њамосї баён шуда бошад.
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Рўзи Рўдакї
15 декабри соли 1919 «Њукумати Шўрої ба мо чї дод?» ном маќолаи асос
гузори адабиёти шўравии тољик С.Айнї дар шумораи 24 якумин маљаллаи шў
равии тољик «Шўълаи инќилоб» интишор ёфт. Дар ин маќола муаллиф аз љумла
навишта буд: «Њукумати Шўрої њар чизе, ки барои зиндагии як ќавм, як гурўњ,
як миллат, як мамлакат лозим аст, ба мо дод ё мехоњад ба мо дињад. Масалан,
барои зиндагии як ќавм лузуми илму маориф мисли обу њавост, чунончи њељ
љондоре бе обу њаво зиндагї карда наметавонад, инчунин фарзандони одам
бе илму маърифат зиндагї карда наметавонанд. Ќавми беилм имрўз ё фардо
мањкуми заволанд».
Маќолаи устод Айнї бар зидди бузургтарин душмани халќи мо – љањолат
ва бесаводї нигошта шуда буд. Дар воќеъ он замон баробари душманони
дохилї ва хориљии давлати навбунёд ва љавони мо, баробари масъалањои
бузурги иќтисодии мамлакат, дар радифи вазифањои дигар, масъалаи таълиму
тарбия, савод ва мактаб низ ањамияти вижа дошт. Ќонуни замони нав
баробари ба воя расондани насли нави љавонон ва тарбияи њамаи мардум дар
рўњи замони нав ва равшан кардани афкори халќ амалан тадбирњои лозимаро
медид, муборизаи сахти синфї мебурд, њамаи ќуввањои мављударо дар ин
роњ сафарбар мекард. Ин фаъолияти маорифдўстонаи вай чи дар њуљљатњои
таърихию ќарорњои расмии давлатї ва чи дар сањифањои рўзгори мардон ва
ќањрамонони кишварамон хуб сабт гардидааст.
Яке аз роњњои љалб кардани диќќати мардуми мо ба масъалањои зарури
замон њамоно пайдо карда тавонистани роњи нозуки муассири ба дили њассоси
халќ наздик, яъне усул ва одоби тарѓибот буд, Ин буд, ки номи бузургони
гузаштаи халќи мо, дар навбати аввал номи ќофиласолори назми классикии
мо устод Абўабдулло Рўдакї аз оѓози Њокимияти Тољикистон њамчун шоири
муассир ва пешбар байраќи муборизони бар зидди љањолат ва бесаводиро
оро дод. Зеро барои халќе, ки аз њолати пажмурдагї ва асорат ва истибдоди
аморат ва феодализм рањо ёфта, бо роњи нав ќадам менињод ва њанўз дар
таъсири суннат ва анъанањои њазорсола, хурофоти суннатї ва аќибмондагї
гирифтор буд, масъалаи замони нав ва муносибати вай нисбат ба бузургони
гузашта, ќањрамонони дўстдошта, суханварони гумгашта ва ѓайра ањамияти
миллии њаётї дошт.
Ин буд, ки номи бузурги устод Рўдакї њамчун гуманисти бузург ва сухан
вари номии халќи мо низ дар маркази диќќат ва сиёсат ќарор гирифта буд.
Бе њељ гуна муболиѓа метавон гуфт, ки номи Рўдакиро якљоя бо номи
халќи тољик љумњурии навбунёди мо дубора зинда кард ва љовидонии ўро
пойдор гардонид. Пас аз пойтахти Љумњурии Тољикистон эълон карда шудани
Душанбе дар ин шањри нављавон дувумин маљаллаи тољикї бо номи «Дониш
ва омўзгор» ба дунё омад. Ањамияти миллї ва сиёсии бузурги ин маљалла дар
он буд, ки вай дар маркази нави Тољикистон ба дунё омад ва ќарор гирифт.
Вобаста ба сиёсати миллии давлат ва масъалаи таъсиси «Дониш ва омўзгор»
устод Айнї дар маќолаи «Матбуоти тољик» («Овози тољик», соли 1926, 6
сентябр) ањамияти рўзнома ва маљаллоти миллиро эътироф намуда буд.
Вай навишта буд: «Ќавми тољик ва матбуоти ў, ки як дараља, аз хотирњо
фаромўш шуда буд, баъд аз таќсимоти њудудї-миллї ба роњбарии фирќа
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ањамияти бузурге пайдо карда, асарњои худро дар майдони амалиёт нишон
дод.
Бо ин тариќа, ки матбуоти тољик танњо иборат аз рўзномаи «Овози тољик»
шуда намонда, бо њамаи камии ќуввањои техникї ва маънавї дар шањри
Душанбе њам рўзномае ба номи «Дониш ва омўзгор» ба чоп шудан сар кард».
Ањамияти бузурги ин маљалла дар он аст, ки вай сароѓози як воќеаи бузурги
таърихї – нахустофарини маљаллаи сиёсї, иљтимої, таълиму тарбиявї, адабї,
фаннї, илмї ва танќидии шўравии тољик дар маркази нави љумњурї буд ва
минбаъд бо номњои гуногун интишор ёфтан гирифт. Маљаллаи «Дониш ва
омўзгор», ки аз тарафи назорати (вазорати) маорифи Тољикистон моње як бор
чоп карда мешуд, он арзишро дошт, ки вай ба омма дониши сиёсї ва илмии
замонро мерасонд. Аммо шумораи дувуми ин маљалла боз як имтиёзи дигаре
дошт, ки дар вай аз номи љумњурии тозабунёди Тољикистони шўравї љашн
гирифтани «Рўзи Рўдакї» њамчун як нишонаи бедорї ва аз нав зинда шудани
маданият ва фарњанги куњани мо эълон карда шудааст. Њамчунин дар ин
маљалла таълим ва тарбияи халќи тољик ва даъвати вай ба роњи маориф ва
савод ва омўхтани алифбои сиёсат бо номи Рўдакї вобаста карда шудааст.
Маќолаи «Рўзи Рўдакї», ки бо имзои мустаори «Дењќон», дар мавзўи
љашни њарсолаи устоди суханварон аз тарафи редаксия эълон шуда буд, ба
рои он замон хеле муфассал буда, муносибати давлатро нисбат ба мероси
гузашта нишон медињад. Боз ин ки дар маќола кўшида, ки мероси гузаштаи
њазорсолаи халќи тољик дар хидмати тарбияи одами нав гузошта шавад, яъне
саъй шудааст, то номи барои халќи мо бенињоят бузург ва ба љон азизи Рўдакї
ба фоидаи худи халќи зањматдида, барои тарбияи вай истифода карда шавад.
Бо ин равиши тарѓибот маќолаи «Рўзи Рўдакї» роњи хуби наздик шудан ба
маќсудро ёфта буд, зеро ба гуфти устоди бузургвор:
Њар кї н-омўхт аз гузашти рўзгор,
Њељ н-омўзад зи њељ омўзгор.
Инак, матни маќолаи «Рўзи Рўдакї»-ро ихтисоран иќтибос мекунем: «Дар
таъќиби як силсила дархостњои зањматкашони тољик, чи ба воситаи маќолот
дар рўзномањо ва чи забонї, љиргаи (коллегия) назорати маорифи Тољикистон
рўзи 2-3 иди Наврўз «Соли Нав»-ро «Рўзи Рўдакї» таъин кард.
Дар ин рўз зањматкашони тољик нависандаи тавонои худ Рўдакиро ба ёд
оварда, љашни њазорсолаи вайро мегузаронанд. Дар рўзи Рўдакї муаллимони
тољик дар њар љо мардумро љамъ карда, таърихи Рўдакиро аввал он ки мух
тасар њам бошад, барои онон гуфта ва мењнаткашони тољикро аз ањамияти
таърихии худашон огоњ хоњанд кард. Њар дењќони мењнаткаш ва мардикори
тољик баъд аз шунидани таърихи Рўдакї бояд фарзандони худро ба хондан
ва саводнок шудан водор кунад ва ба онон бифањмонад, ки нажоди Рўдакї
набояд бесавод бошад. Барои миллате, ки беш аз њазор сол шоир ва нависандаи
бузурге монанди Рўдакї дошта, барои миллате, ки осори адабї, илмї, фаннї
ва ахлоќии он ба њазор сол пеш аз ин дар дунё ба ёдгор монда, бесаводї нанг
аст, айб аст, зиллат аст!
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Фарзандони миллате монанди тољик аз намуна ва осори тамаддун, санъат
ва илми онон аз чандин њазор сол пеш њатто дар дили кўњњо наќш шуда,
миллате монанди тољик, ки бењтарин намунаи ситорашиносї, зиљбандї,
риёзидонї, тиб, лашкаркашї, адолат ва ахлоќи байналмилалї будаанд, имрўз
набояд бесавод бошанд, залил ва асири љањл бошанд. Рост аст, ки то чанд
сол пеш аз ин ба воситаи њукумати истибдодии амирон, ки ба љуз манфиат
ва роњати худ њељ фикре надоштанд, зањматкашони тољик наметавонистанд
ва намедонистанд, ки бояд илмнок шаванд. Амирон ва мулкдорон бо ёрии
муллоён миллатро кўр нигоњ дошта буданд, миллати доно, миллати босавод,
халќи илмнок ба кори онон намеомад. Онон намехостанд миллат бидонад, ки
њукумат њаќќи зањматкашон аст ва тамоми осоиш ва неъмати дунёро дасти
мењнаткаши мардикорон ва дењќонони камбаѓал тайёр мекунад. Бойњо,
амирон ва амалдорони онон танњо ва танњо фарзандони худро мехононданд
ва илми асир кардани камбаѓалонро ба онон меомўхтанд. Аммо акнун досу
кўбак тољи бешарафи подшоњон ва амирони золимро бар сарашон кўбида аз
тахт ба тахтаи тобут сарнагунашон кард, дењќонон ва мардикорон њукуматро
ба дасти худ гирифтанд.
Љўшиши хуни миллионњо коргарони Иттифоќи љумњуриятњои шўравї,
ки аз Инќилоби 1905 то Инќилоби 1917 барои озод кардани ранљбарон љон
додаанд, мањви бесаводиро аз миёни њар миллат талаб мекунанд.
Чашмони дурахшони Владимир Илич Ленин бо диќќати тамом ба озодии
њар миллате нигоњ мекунад ва мехоњад бубинад, ки љонишинони ў васиятњои
вайро, ки муќаррар мегуфт: «Њар миллатро бояд ба забони модари худаш
бихононанд» ба љо меоваранд, ба он амал мекунанд ё на!»
Вой бар он миллате, ки бихоњад бар зидди васиятњои Ленин миллати
дигареро асир ва мустамликаи худ кунад ва ё бо усули давраи љањонгирї ва
зулми подшоњї ва амирї забони худро ба зўр ба дањони миллати зердаст
бичаспонад!
Миллати босаодати тољик ба орзуњои худ расид: баробари ривољи иќти
содиёт, сиёсат, маданият ва сохтмони Љумњурии Тољикистон вай на танњо
соњиби маданияти нав гардид, балки маданияти бои гузаштаи худро аз нав
зинда кард ва бо њамроњии дигар халќњои бародар ва мардуми мутараќќии
љањон санањои таърихии гузаштаи худро борњо љашн гирифт. Њама дар ёд
дорем, ки љашни 1100-солагии устод Рўдакї чї гуна ба маъракаи бузургдошти
назми љањонї мубаддал шуда буд.
Оре, номи Рўдакї ва љашни «Рўзи Рўдакї» њамеша ва њамвора боќї ва
љовид хоњад монд.
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Чењраи Рўдакї
Солњои Љанги Бузурги Ватанї падарам бештар дар мавзўи ватанпарастї
асар эљод мекард. Гоњо ў ба таърихи ќањрамонии мардуми тољик назаре
меандохт. Вай ќиссаи рўзгори бузургони муборизи гузаштаро бо забони рўз
ва барои имрўзи мамлакат – барои бедории рўњи ќањрамонї ва њисси ватан
парастии љанговарони тољик дар китобњояш наќл мекард, корномаи мардони
далерро ба лавњаи тасвири бадеї меовард, ки ба маќсади асосии мардум – бар
фашистони одамхор ѓолиб омадан хидмат карда тавонад.
Аммо дар чунин солњои дањшатноки Љанги Бузурги Ватанї њам, падарам
наќшањои асосии эљодиашро њељ гоњ дар канор намегузошт. Ў даќиќае бекор
наменишаст. Дар рўзнома ва маљаллањои тољикї ва ўзбекии љумњурињои
Тољикистон ва Ўзбекистон асарњои нав ба нави вай пай дар пай чоп мешу
данд.
Аз таълифоти калони ин солњо, ба ѓайр аз повест ва очеркњои таърихии
љанговаронаи устод Айнї, тањќиќоти адабии осори суханварони гузаштаи
халќњои тољику ўзбекро ном бурдан мумкин аст.
Яке аз он мавзўъњои асосї њамоно љўстуљў ва баррасї дар бораи султони
шоирон Абўабдулло Рўдакї буд. Маълум аст, ки Айнї тањќиќи осори
Рўдакї ва омўхтани љараёни зиндагии ин суханвари бузургро аз солњои бист
шурўъ карда, охир ќабри шоири уфариро пайдо кардааст. Он ваќт воситаи
Вазорати корњои хориљии СССР ба ў мурољиат шуда буд, ки љамъбасти
тањќиќот ва љустуљўњои бисёрсолаи худро дар як маќола гирд оварад, то
ки дар матбуоти Эрон ба табъ расонида шавад. Устод Айнї ин хоњишро ба
љо овард ва маќолаашро бо унвони «Љои таваллуд, вафот ва турбати устод
Рўдакї» ба воситаи шахсони масъул ба Эрон фиристод. Ин маќола пас аз 32
сол дар «Садои Шарќ», соли 1975, № 4 бо кўшиши нигорандаи ин сутур чоп
шудааст. Нависанда дар ин маќола аз рўи устухони сару рўи Рўдакї барќарор
намудани чењраи ўро орзу мекард. Зеро илми замон акнун ба дараљае расида
буд, ки антропологи маъруфи рус М.М.Герасимов аз рўи устухони сару рўи
гузаштагон бо методњои махсус пайкараи якчанд нафари онњо аз љумла Амир
Темур, Шоњрух, Улуѓбекро сохта буд.
Усули илмии М.Герасимов санљида ва аз тарафи муассисањои махсуси
давлатї писандида шуда буд. Ин падарамро ором намегузошт. Вай дар њамон
маќолаи «Љои таваллуд, вафот ва турбати устод Рўдакї» вобаста ба он, ки
М.Герасимов сурати чандин гузаштагонро аз нав сохта буд, чунин навиштааст:
«Дар омади сухан њамин њам гуфтан даркор аст, ки агар устухони сару рўи
Рўдакї солим ба даст дарояд, бо вай симои аслии ин устоди бузургро њам
муайян кардан мумкин мешавад».
Дар мавзўи кофтуков ва љустуљўи маълумоти нав ва тоза рољеъ ба устод
Рўдакї падарам њамеша мукотиба дошт, бо дўстонаш њам аз ањли адаб ва илм,
њам бо шиносонаш њамеша дар ин бора сўњбат ва гуфтугў мекард.
Яке аз орзуњои вай њамоно кофта дидани ќабри устод Рўдакї ва пас аз
њазор сол ба мардум намоиш додани акси чењраи он бузургвор фарзанди халќ
буд.
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Дар ин роњ падарам беандоза сахтгир буд. Тамоми љустуљў ва тањќиќоти
ин роњро, ки ѓайр аз ў дигарон ширкат меварзиданд, вай шахсан назорат ва
камтарин сањлгириро бо тамоми ќатъият манъ мекард. Њељ як ноадолатї ва
рафтори ѓайриилмї, муњокимаи берун аз мантиќи илмии амиќ дар масъалаи
чигунагии Рўдакї ба њељ кас бахшиданї набуд. Зеро номи бузургворонаи
устод Рўдакї бо таърихи чандинњазорсолаи мардуми тољик, ки дубора зинда
шудааст, сахт вобаста буд. Номи устод Рўдакї бо њазорсола абадиёти мо
решабанд буд, номи устод Рўдакї бо номи халќи тољик ояндаи дарухшон
дошт. Ин буд, ки Садриддин Айнї ба хотири калону хурд аз майда-чуйдањои
тањќиќоти рўдакишиносї гузашт намекард. Барои вай дар ин масъала њељ
чизи хурд, њељ чизи назарногир ва ночиз вуљуд надошт. Ў шод буд, ки дар
ояндаи наздик шояд чењраи устод Рўдакиро сохтан имконпазир шавад. Рўзе
чунин воќеа рўй дод.
Айёми гармои тобистон буд. Њамаи мо, ба ѓайр аз падарам, њамроњи мо
дарамон ба боѓчаамон кўчида будем, ки вай дар Намозгоњ ном мањалли атрофи
Самарќанд, дар роњи Хоља Ањрор воќеъ гардида буд. Падарам мисли њамеша
дар шањр истода кор мекард. Он рўзњо дар њавлиамон њамроњи падарам яке
аз хоњарзодањои модарам Абдулњамид буд, ки вай барои имтињоноти тањсил
тайёрї медид. Рўзи якшанбе падарам фармуд, ки рўзи сешанбе барои вай ва
барои њамдарси мадрасагї ва дўсти бисёр наздикаш, ки ўро «шарик» мегуфт
– барои домулло Олими Хуљандї аз мевањои боѓчаамон биёрам.
Пагоњонї рўзи сешанбе ангур ва шафтолу чида, ба ду сатилчаи мевачинї
боэњтиёт љойгир карда, ба баѓочдони велосипедам бор кардам. Он рўз, таќри
бан баъди як соат, ман ба њавлї расидам, зеро мувофиќи фармоиши падарам
сатилчаи якумро дар роњ ба њавлииДомулло Олим – Муллоамаки Хуљандї
бурдам. Он шахс ба ќарибї ба Самарќанд кўчида буданд ва ин аввалин бор буд,
ки ман барои хабар гирифтани ба ќавли падарам, амаки њаќиќиам мерафтам.
Шарики падарам донишманди бедилшиносе буда, табъи шоирї њам дошт ва
ба равияи классикон шеър мегуфт. Вай одами шўх ва мутоябагўй буд. Бо ман
падарвор шўхї мекард, байтњо мехонд. Ваќте ки сатилчаи меваро холї карда
овард, ў гуфт:
– Камолљон, ин байт барои ту, њамчун дуои падарон гуфта шуд:
Ё раб, чу Камол сити фазлат
Бар кураи арз мунташир бод!
Ў коѓазе гирифта, чанд сатри арабї барои падарам навишт, ки дар охир
байти болоро низ оварда буд.
Ман шодон ба њавлї расида омадам. Албатта, азбаски аз роњи боѓот
меомадам, сару либосам мисли велосипедам чангу гардолуд буданд. Худам
њам аз гармои офтоби тобистон хастагї эњсос мекардам. Дар ин њол ман ба
хона даромадам, ки дар њавлиамон се нафар одами ношинос дар кати пеши
мењмонхонаи тобистонї нишаста, бо падарам сўњбат мекарданд. Баъдтар
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фањмидам, ки яке аз онњо В.Р.Чейлитко ном бостоншинос ва ду нафари
дигар њамроњони вай будаанд, ки аз Сталинобод барои бо падарам маслињат
кардан омадаанд. Падарам, ки њамон шабу рўзњо дар болои маќолаи Рўдакї
кор мекардааст (ин љињат аз мусаввадањои ў маълум мешавад), бо мењмонон
бо завќу шавќ сўњбат мекард. Чейлитко аз солњои чил сар карда, дар атрофи
Панљакент ва Панљрўд чандин бор њаффорї кардааст. Њоло њам ният доштааст,
ки ќабри устод Рўдакиро бо роњнамоии падарам кушояд. Падарам ѓарќи
сўњбат буд. Ваќте ки ман салом карда, сатили меваро болои суфа гузоштам,
падарам номаи шарикашро аз дасти ман гирифта аз назар гузаронид ва ба ман
нигоње карда гуфт:
– Барои мењмон ду табаќ мева шуста биёру њељ љой нарав.
Сўњбати падарам бо мењмонон хеле шавќовар буд, зеро аз кашфиёти рў
дакишиносї гуфтугў мекарданд. Ў аз таърихњои гузашта иќтибосњо меовард,
далелњо нишон медод.
Чейлитко, гўё ки кайњо ќабри Рўдакиро кушода бошад, бо як ѓурур ва бо
варии ќатъї мегуфт, ки њатман дар сохтани сурати Рўдакї худ шахсан роњбарї
хоњад кард.
– Ин кашфиёт чунон кори бузургест, – давом дод вай, – ба каси дигаре бо
вар кардан муњол аст.
Маълум буд, ки оњанги гуфтори он мард ба падарам хуш наомад…
Оњиста-оњиста падарам чанд суоли дигаре аз ќабатњои замин, аз усули
атиќашиносї, аз роњњои илмии сафолшиносї, аз хатхонї, аз сиккашиносї ва
дигар масоили илмии бостоншиносї ба миён овардан гирифт. Чунон ба назар
менамуд, ки вай Чейлиткоро имтињон мекард, месанљид, ки оё ин шахс барои
чунин кори тањќиќи муќаддаси масъулиятнок – рўдакишиносї, хусусан барои
кушодани ќабри он устоди њазорсолаи сухани мардуми мо муносиб аст ё не.
Падарам љавобњои Чейлиткоро бодиќќат гўш мекард, баъзе мавридњоро, ки
барояш хуб фањмо набуд, дубора тарљума кунонда, айни масъаларо барои худ
равшантар карда мегирифт. Баъзан, шояд барои он бошад, ки љавобњои бос
тоншиносон ќонеъкунанда набуданд, охири сухани ўро, ки ба рўдакишиносї
љуръат кардан мехост, бурида, суоли тозае ба миён мегузошт. Дар чењраи
падарам осори андешаи амиќ њис карда мешуд. Чейлитко ва њамроњонаш каме
парешонї вонамуд мекарданд. Охир, дидам, ки падарам бо тамоми љиддият,
вале бо он оњанге, ки одатан њангоми худро комилан ѓолиб донистан ва тарафи
муќобилро дар њини шикаст дарёфтан дар ў пайдо мешуд, ба тарафи ман нигоњ
карда гуфт:
– Рафиќ Чейлитко, њоло ки шумо мехоњед ќабри Рўдакиро кушоед ва
чењраи ўро аз рўи устухони сару рўяш мисли аслаш созонед ва мебинам, ки ба
худатон боварии ќавї њам доред, ба як суоли ман љавоб дињед.
Диќќати њама ба падарам љалб шуда буд. Ман ва њамаи њозирон мунтазири
суоли аљиби падар будем. Ман одати падарамро, ки њар каси худписанд ва
худдонаму маѓрурро танбењ медод, хуб медонистам ва дар њолате ки аз суоли
вай њељ хабардор набудам, бо як лаззати рўњафзо нигарон будам, ки њамин њоло
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дар пеши назар на ин ки мушак, балки як бомбаи илми мантиќ хоњад таркид
ва Чейлиткоро, ки он гоњ тарафи муќобили падарам тасаввур мекардам, ба
хаёлам, ба хоки хиљолат ва шармандагї яксон тасаввур мекардам.
Падарам ба хоњарзодаи модарам Абдулњамид, ки дар хона бо либосњои
покиза ва дасту рўи шуста, мисли фарзанди соњибхона нишаста буд, ишора
карда ва маро, ки аз боѓ њамин њоло омада, хидмат мекардам ва њанўз љое
нонишаста, рост истода будам, бо ангушташ нишон дода, ба Чейлитко гуфт:
– Шумо њоло бигўед, ки аз ин ду писар кадомаш фарзанди ман аст?
Чейлитко ба тарафи ман нигоње андохта, маро аз сар то пой бодиќќат аз
назар гузаронд. Дид, ки хидмат мекунам, аз боѓот мева овардам, дар бар либоси
казоие надорам, фалахмоне дар гардан овехтаам. Хулоса, шояд ба назараш
мисли дењотибачањое намуда бошам, ки барои шањриёни ошно њамеша мева ва
ширу ќаймоќ меоварданд ва оњиста-оњиста мисли одами худї мешуданд.
Чейлитко ба њар дуи мо боз як нигоње карда, ба хоњарзодаи модарам Аб
дулњамид ишорае намуда гуфт:
– Ман шубњае надорам, ки ин писарак фарзанди шумост?!
Падарам чизе нагуфт, эњсоси худро ошкор накард, аќидаашро баён
нанамуд. Фаќат дар њолате ки аз болои айнак ба тарафи мо нигоњ мекард,
медид, ки аз чунин љавоб лаззат мебурдем.
Дар ин лањза ба њавлии мо шарики падарам даромада омад. Шарики па
дарам бо њама, ба ѓайр аз ман саломуалейк карда, дасташро ба китфи ман
мењрубонона гузошта истода буд. Падарам низ њанўз шарикашро барои ни
шастан таклиф накарда, ба Чейлитко руљўъ кард:
– Пас, њоло бигўед, ки ин шахс кист? Ба ин бачањо дахле дорад ё не?
Чейлитко ба шарики падарам, ки дар бар курта, эзори мањаллии сафед ва
яктањи беастари сафед ва кафши содаи љойдорї дар пой дошт ва ба ин сурат
касонро дар њама љо – дар шањру дењот, кўчаву бозор дидан мумкин буд, ниоње
карда, як лањза сокит монд ва пас аз он гуфт:
– Албатта, ин кас падари ин писар аст.
Ва бо ишораи дасташ маро нишон дод.
Шарики падарам чизе намегуфт, зеро аз сўњбат ва воќеа тамоман бехабар
буд. Фаќат бо чењраи пур аз њайрат наззора мекард. Маълум буд, ки падарам
аз натиљаи мусоњибаи дурударози имрўза ва суолњояш хеле ќонеъ гардидааст.
Чейлитко ва њамроњонаш малул ва парешон буданд.
Падарам дигар њавсалаи давом додани сўњбатро надошт. Ў соаташро
аз таги кўрпачаи љои нишасти худ гирифта, як нигоњ кард. Вай гўё мегуфт,
ки ваќташ дигар тамом шудааст ва ба њамроњони Чейлитко нигоњ карда, су
ханашро давом дод:
– Бењтар аст, ки ин шахс бо ќабри Рўдакї ва чењраи ў коре надошта бо
шад.
Падарам номаеро, ки Чейлитко аз Сталинобод бо худ оварда буд, гирифт.
Боз як бори дигар онро аз назар гузаронида, ба бостоншиносон хитоб кард.
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– Рафиќ Чейлитко, ба аќидаи ман, шумо ба Сталинобод рафта, бо корњои
асосии худ машѓул шавед, бењтар аст. Аќидаи худамро ман ба Сталинобод
хабар медињам.
Чейлитко ва њамроњонаш саросемавор аз љояшон бархоста, аз падарам
барои ваќти ўро гирифтанашон узрхоњї карда, баромада рафтанд.
Пас аз баромада рафтани Чейлитко ва њамроњонаш падарам хеле бадќањр
менамуд. Вай дар њаќќи он таърихшинос бад мегуфт. Хулосаи сўњбати
дурударози имрўзаро вай ба шарики худ наќл карда дод. Онњо дукаса бисёр
завќ карданд. Нињоят, падарам илова кард:
– Шарик, шумо шахси бетараф њастед, кас агар аќлу мантиќи солим
надошта бошад, чї њаќ дорад, ки бо илму тадќиќот сарукоре дошта бошад.
Камолро бо як дидан, њатто фаќат аз биниаш шинохтан мумкин аст, ки фар
занди ман аст… Ман њељ гоњ розї намешавам, ки ба хоку турбати Рўдакї касе
љуръати таљовуз кунад.
Дўсти падарам гуфт:
– Шарик, Мирзо Бедил гўё дар њаќќи ин олими чењрашинос гуфта бо
шад:
Гар ќобили касбу амале мезодем,
Дар вартаи фикри худ намеафтодем.
Дидем, ки дасти мо ба љое нарасид,
Аз саъйи љунун доди гиребон додем.
Падарам фармуд:
– Ин њам аз Бедил:
Ман њам аз касби илм хурсандам,
Лек бо маќсадест пайвандам,
К-аз усули мадорики њикмат,
Одамеро барорам аз ѓафлат…
Дўсти падарам илова кард:
– Шарик, ѓафлат ва нодонї ва худписандї баробари љањли мураккаб ме
гўянд.
Падарам фаврї љавоб дод:
Њар кас, ки надонад ва надонад, ки надонад,
Дар љањли мураккаб абадуддањр бимонад.
В-он кас, ки надонад ва бидонад, ки надонад,
Ў мурдахари хеш ба манзил бирасонад.
Дўсти падарам хайрухўш карда, баромада рафт.
Њамон ваќт падарам фаврї ба сари кори худ рафт. Ў мусаввадањои маќолаи
дар бораи «Љои таваллуд, вафот ва турбати устод Рўдакї»-ро дубораю себора
вараќ мезад ва охир, ба ман, ки дар миёнаи мењмонхонаи тобистонї рост
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истода будам, пас аз он ки ручкаашро ба латтаи махсус покиза кард ва дар
њолате ки сарашро каме хам карда, аз болои айнакаш нигоњ мекард, гуфт:
– Дар ѓалладони чапи њамон миз китоби «Устод Рўдакї»-и ман њаст, бо
алифбои лотинї. Њамонро гирифта хонда шин, то ман, каме кори зарур дорам,
тамом кунам, – ва худ боз ба кор шурўъ кард.
Ман китобчаро ба дастам гирифтам, вале ду чашмам ба падарам буд. Ў
вараќеро, ки ќаблан навишта буд, гирифт. Онро як бори дигар дида баромад
ва дар њолате, ки сарашро каме такон медод, гўё бо воситаи ќаламаш бо худ
сахт мунозира мекарда бошад, ба рўи он вараќи сиёњнавис ба шакли салиб ду
хат кашид. Боз як бори дигар ручкаашро тоза кард ва бо шиддат ва суръат
чанд сатри нав нигошт.
Ман падарамро дар як њолати ѓайриоддї медидам, ки аксар дар њолатњои
кори эљодї мушоњида кардан мумкин буд. Мењмонхонаи тобистонї тамоман
ором буд, фаќат садои хишир-хишир карда, њаракат кардани хомаи падарам
шунида мешуд. Ман њам китобчаи «Устод Рўдакї»-ро вараќ мезадам ва боз як
бор таърихчаи пайдо кардани ќабри устод Рўдакиро хонда баромадам.
Падарам кори асосии зарурашро ба марњалаи лозим расонида, сиёњнависи
маќолаашро анљом дод. Он рўз боз як мактуби зарур будааст, ки онро њам
навишт ва ба илова як телеграммае низ вобаста ба «тањќиќот»-и Чейлитко
тартиб дод, ки зуд ба адреси роњбарони илми Тољикистон фиристода шавад.
Бино ба ќавли падарам, хулосаи мазмуни он нома ва телеграмма чунин будааст:
вай ќатъиян талаб мекунад, ки мисли Чейлитко њаваскорони мољарољўй набояд
дар тањќиќоти илмии рўдакишиносї дасте дошта бошанд. Маљбур аст таъкид
кунад, ки ба чунин касон дар илми ѓайри касби худашон роњ додан баробари
љиноят кардан ва хиёнат кардан дар таърих аст. Ба касони мисли Чейлитко
кори муносибтар пайдо карданро салоњ медонад, ки илму амалашон муносиби
њолашон бошад. Дар номааш падарам таќозо мекард, ки барои кашфи ќабри
Рўдакї бењтарин мутахассиси чењрасозї (антрополог)-ро бо њар роњ ва њар
шароити моддї ва маънавї овардан лозим аст…
Ин буд аќидаи падарам дар ин масъала. Бо њамин мољарои Чейлитко
барои Рўдакї ва барои падарам хотима ёфт. Баъдтар, аз археологи машњур,
нахустин кашфкунандаи шањри бостонии Панљакент А.Ю.Якубовский, ки аз
дўстони падарам буд, дар Университети давлатии Ленинград ба ман дарси
таърих медод, дар њаќиќат кї будани Чейлиткоро њамчун археолог фањмидам.
Пас аз номаи домулло Айнї ба зудї роњбарияти илми таърих дар Тољикистон,
ки аз он замон тањти назорати Бобољон Ѓафуров фаъолият дошт, Чейлиткоро
аз корњои илмии ѓайри касби ў берун кард. Вай «бо хоњиши худ» дар мактаби
миёна дарс доданро интихоб кардааст.
Аммо њамин гуна як суол мувофиќи мантиќ аст, ки Садриддин Айнї
дар навиштањои худ дар бораи њаффории Панљрўд чињо гуфта буд ва пас аз
«имтињон»-и Чейлитко онро чї гуна тањрир кард?
Дастхати маќолаи домулло Айниро бо номи «Љои таваллуд, вафот ва
турбати устод Рўдакї» дар пеши назар дорам. Ин нусха, ки соли 1958 аз ар
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хиви он кас пайдо шуда буд, аз ёздањ вараќ иборат буда, бо хатти бисёр хо
нои муаллиф навишта шудааст. Аммо маълум аст, ки ин нусха мусаввадаи
маќола буда, дар тамоми сањифањо, сатрњо такроран тањрир ва тасњењ гардида,
аз тарафи муаллиф барои покнависии охирин омода карда шудааст, ки дар
мусаввадаи баъзе ќитъањои маќола як вараќ замима шудааст, ки дар он му
саввадаи баъзе ќисмњои маќола навишта шуда, тањрир ва ислоњ гардидааст.
Дар ин вараќ як мактубчаи Айнї низ оварда шудааст. Маълум мешавад, ки
ин маќоларо вай бо илтимоси шахсони масъул барои ба Эрон фиристодан
навишта будааст. Аксари навиштањои сафњаи ёздањум бо дасти муаллиф лаѓв
карда шудааст. Вале, агар мо њамаи сатрњои ин мусаввадаро хондан хоњем,
навиштаи Айнї пеш аз «имтињони»-и Чейлитко ба тарзи зайл будааст:
«Номзади илмњои таърих ва мудири шўъбаи таърихи Анљумани Дониши
Тољикистон рафиќ Ѓафурзода кори тафтиши ќабри Рўдакиро ба дасти худ
гирифт.
Рафиќ Ѓафурзода дар ковиш ва тафтиши ќабри Рўдакї аз осори атиќа
шиносон рафиќ Чейлиткоро мубошир кард. Рафиќ Чейлитко дар тобистони
соли 1940 дар Панљрўд, дар љое, ки «Мазори Уфарї» мегуфтанд, ковиш сар
кард. Дар ковиши аввалин аз зери хок ба љои ќабр як хонаи истиќоматї
баромад, ки дар вай њар гуна асбоби хона ва зарфњои шикастаи сафолин њаст.
Аз аломат маълум шуд, ки ин асбоб ва зарфњо ба асри 15-16 милодї оид аст.
Дар зери ин хона боз табаќаи хоки маданї, яъне хоке, ки аз иморатњои
харобшуда пайдо шудааст, давом мекунад.
Назар ба фикри рафиќ Чейлитко боз дар зертар замин аст. Ў тахмин
мекунад, ки ќабри Рўдакї ва иморатњои Панљрўд дар ваќти њуљуми Чингизиён
хароб шудааст ва баъд аз чанд гоњ он љо аз сари нав обод гардида, иморат ва
бино пайдо шудааст. Дар асрњои 15-16 ба кадом сабабе, ки бошад, дубора боз
он љо хароб гардидааст.
Дар ваќти ободии себора ягон каси таърихшинос аз он љой љоеро бо номи
«Мазори Уфарї – Рўдакї» муайян карда, нишонањои ќабр барпо намудааст».
Устод Айнї аз навиштањои сањифаи ёздањуми дастхати худаш сатрњои
болоро лаѓв ва сиёњ кардааст.
Акнун пас аз ибораи «…Чейлитко мубошир аст» навиштаи љумлањои зе
ринро лозим донистааст: «Рафиќ Чейлитко њоло дар ковиш ва тафтиши он
љо машѓул аст ва њар ваќт, ки натиљаи муайяне ба даст дарояд, ба воситаи
матбуот эълон карда мешавад».
Орзуи падарам дар бобати кушодани ќабри устод Рўдакї ва аз рўи ус
тухони сару рўяш ба вуљуд овардани чењраи ў ба сабаби шароити номусоид
дар солњои Љанги Бузурги Ватанї ба амал наомад. Фаќат пас аз фавти устод
Айнї, ба муносибати 1100-солагии устоди сухан комитети љашни Рўдакї
дар назди Совети Вазирони РСС Тољикистон он кори бузургро давом дода,
барои кофтани ќабри шоири бузургвори мо М.М.Герасимовро даъват кард.
Ман он ваќт котиби масъули кумитаи љашни Рўдакї будам, яъне яке аз
онњое, ки дар корњои амалии љашн иштироки њаррўза доштам ва аз тафсилот
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ва љузъиёти тањќиќоти рўдакишиносї огоњ ва воќиф будам. Аз чењрасозии
лауреати Мукофоти давлатии СССР М.Герасимов хуб бохабар њастам. Зеро
дар тайёр кардани љашни санањои таърихї ва адабї дар бораи Рўдакї бо ў
њамкорї кардаам ва нињоят, ин ки бо усули кораш дар бораи чењрасозї ва
офаридани чењраи устод Рўдакї хуб ошно њастам. Бо раъй ва хости муаллиф
ман муњаррири китобаш таъин шуда будам, ки он тањќиќот соли 1958 дар
Душанбе бо унвони «Опыт воспроизведения документального портрета по
скелету из Панджруда» аз тарафи Академияи фанњои РСС Тољикистон ва Наш
риёти давлатии Тољикистон интишор дода шуд.
Экспедисияи илмї барои кушодани ќабри Абўабдулло Рўдакї дар њайати
М.М.Герасимов, Р.А.Амонов, В.А.Ранов ва Р.Мањмудов (кишваршиноси
Панљакент) 21 ноябри соли 1956 ба Панљрўд расида, ба кори асосии худ шурўъ
намуд ва чї навъе, ки баъдтар дар ин бобат навишта буд, дар асоси тањќиќоти
устод Айнї ва маълумоти иловагї скелети Рўдакиро ба даст даровард.
Кашфи ќабри устод Рўдакї чї натиљањое ба мо дод? Нахуст бояд гуфт,
ки хушбахтона, тањќиќоти таќрибан сисолаи Садриддин Айнї бењуда нарафт.
Ќабри устод Рўдакї бе њељ шубња муайян шуд. Ба чї далел? Дар майдончаи
мазори Боѓи Мирї (Боѓи Малик, Бўстони Панљрўдак), ки љояшро устод
Айнї муайян карда буд, на дуто ё сето, балки фаќат як гўрхона пайдо шуда.
Дуюм, дар ќабр на скелети чанд нафар, балки фаќат як кас пайдо шуд. Сеюм,
устухоне, ки дар ин ќабр пайдо шуд, устухони мард буд, на зан. Чорум, он
устухон скелети одами куњансол буд, на устухони бачае ё љавоне. Панљум,
скелет осори зарбаи љисмониро дошт; ќабурѓааш нишонаи шикастагї дошт,
ки шояд натиљаи шиканљае ё бадбахтии дигаре бошад дар пиронсолагии он
шахс. Шашум, амуди фиќраи скелет на ба пеш камонвор моил буд, ки дар
пиронсолагї одатан аксар њамин шаклро пайдо мекунад, баръакс, вай монанди
тахтаи рост шах шуда буд, ки ин, бешубња, натиљаи нобино будани он шахс
аст: одами нобино доим симчўбвор рост, каллашро ба тарафи боло кашида
роњ меравад. Тањќиќоти лаборатории косахонаи чашм нишонањои кўрии он
шахсро собит кард.
Тамоми ин далелњоро љамъ намуда, М.Герасимов дар навбати аввал ба
навиштањои Садриддин Айнї, ки ќаблан бо ў фаќат як бор, он њам дар Москва
пеш аз Љанги Бузурги Ватанї њамсўњбат шуда будааст, такя мекард. Бино ба
тањќиќоти устод Айнї аз рўи кулли асноди таърихї, анъанавї ва суннатие,
ки дар фолклори Панљрўд наќши худро хуб нигоњ доштааст, фаќат њамин
љой, њамин мањал – Мазори Уфарї мазори устод Абўабдулло Рўдакї шуда ме
тавонад.
Акнун мулоњиза карда шавад, ки чї гуна мумкин аст, ки њамаи ин «та
содуф»-њои раднашаванда дар як љой љамъ оянд. Бояд гуфт, ки ин далоили
«ногањонї», ин фактњои раднашаванда монанди њазорон бурњони ќотеъ ба
фоидаи аќидаи мусбат кор мекунанд ва фаќат як њаќиќатро шањодат медињанд,
яъне нишон медињанд, ки устухони марди куњансол аз ќабре, ки ба номи
Мазори Уфарї маъруф аст ва дар Боѓи Мирї, дар дењаи Панљрўд «наздик»-и
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Самарќанд кашф гардидааст, бе њељ шубња устухони љасади устод Абўабдулло
ибни Љаъфар ибни Муњаммади Рўдакї мебошад. Профессор М.Герасимов
тањќиќоти худро асосан соли 1957 ба поён расонида, љамъбасти корашро дар
китобаш соли 1958 интишор дод. Вай дар асоси устухони сару рўи Рўдакї
симои аслии сухансарои Панљрўдро офарид ва дар номае, ки 5 маи соли 1957
ба ман аз Москва ба забони русї навишта буд, чунин изњор кардааст:
«Камоли азиз, ман Шуморо дида натавонистам, ба ин љињат бисёр таассуф
мехўрам. Тарљумањои Шумо, ба назарам, бисёр љолиб њастанд. Падари Шумо
истеъдоди дарккунандагї доштааст ва дар њаќиќат, симои аслии Рўдакиро
тасаввур кардааст. Ман бисёр хушбахтам, ки сурати мустанад ба тасаввуроти
Айнї дар бораи шоир бисёр наздик баромад. Боиси таассуф аст, ки ман дар
замони зиндагии ў ин корро ба амал оварда натавонистам.
Камоли азиз, бубахшед, ки Шуморо бо чизњои амалї, ки барои анљом
додани кори муљассамаи Рўдакї вобаста аст, ташвиш медињам. Лекин барои
ин ба ман аз худи Шумо иљозат шуда буд. Аз Шумо бисёр хоњиш мекунам, бо
гирифтани нома, онро ба Турсунзода дињед ва љавоб навиштанашро ба ўњдаи
худ гиред. Охир, Мирзо хеле гирифтори кор аст.
Ба Шумо «Ибни Сино»-и ваъда кардаамро фиристодам, дар орзуи он ки
ягон ваќт «Рўдакї»-ро њам њадя кунам. Ба њамаи касоне, ки маро дар хотир
доранд ва умуман ба њамаи тољикон салом дорам.
Герасимови Шумо».
Њоло чењраи устод Рўдакиро аз рўи тањќиќоти донишмандони замони
шўравї тасаввур кардан мумкин гардидааст. Ин њам яке аз риштањои васли
дирўз ва имрўзи мардуми тољик аст.
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Ту ањли донишу фазлї, њамин гуноњат бас
Соли нохуши 37 – соли махуфи истинтоќи зиёиён – домулло Садриддин
Айнї мавриди њуљумњои нољавонмардона ќарор гирифт, дар рўзномањои
мањаллї «душмани халќ» эълон шуда буд.
Яке аз маќолоте, ки домулло С.Айниро миллатгарои буржуа, сарвари
тарафдорони забон – душмани халќ номида буд, маќолаи Љалилов ва Очилдиев
аст, ки дар зайл ба он руљўе хоњем кард. Њангоме ки ин маќола дар рўзномаи
«Тољикистони сурх» 29 ноябри с.1937 (№274 – 2770) чоп шуд, яке аз мухлисони
устод С.Айнї ин маќоларо бо худ ба Самарќанд меорад ва азбаски мулоќот
бо эшон муяссар намешавад, нусхаи он рўзномаро ба ањли хонавода тањвил
медињад.
Муњим он аст, ки он марди љасур мисраи «Ту ањли донишу фазлї, ња
мин гуноњат бас»-ро дар рўи покет марќум доштааст. Ба њамин љињат, мо
он мисраъро унвони маќолаи хеш интихоб кардем ва ба ин васила он шахси
гумноми хайрхоњи љавонмардро низ ба некї ёд овардем. Ёдаш ба хайр!

* * *
«Бародари мўњтарамам Садриддинхољаи Ѓиждувонии Айнї тахаллусро,
ки назман ва насран аввали Амир Хованд (Мирхонд – К.А.) ва Сонии Саъдии
Шерозї ва дар ќадди зоташ ранљуру ба њоли аљибе оварда, ба дарвозаи Арки
Бухоро берањмона ва бешармона амиру вазир ба иќтизои ањли балво 75 чўб
таъзир карданд ва ба яке аз мањбасњои он љо, ки обхона меноманд, ба њамон
њол андохтанд».
(аз «Рўзномаи Шарифљон Махдуми Садри Зиё)
Аввалин луѓати тафсирии форсии тољикї, ки пас аз бунёди Љумњурии
Тољикистон (1924) таълиф шудааст, луѓатест, ки аз тарафи бунёдгузори
адабиёти навини тољик – устод Садриддин Айнї тадвину тањия ва дар соли
1938 поён пазируфтааст. Ин асари С.Айнї самараи солњои таъќиб ва тазйиќи
ў аз тарафи маќомот ва созмонњои расмї буд, ки он замон навиштањои ў на
ин ки дар љароид ва матбаањо чоп намешуданд, балки бахше аз осори матбўи
вай манъ гардид ва чанде аз он дар майдони Регистони Самарќанд дар пеши
назари мардум ба унвони навиштањои «душмани халќ» оташ зада сўхта шуд.
Ин луѓати нодири барои рушди забони имрўза лозим ва дар асл, мешавад
гуфт, васлгари забони классикони мо бо имрўзињо њамон замон интишор дода
нашуд. Њарчанд сари ваќт ба табъ расидани он хеле муњим буд, зеро таѓйири
хатти њазорсолаи форсии тољикони мо ба хатти лотин ба касе, ба ѓайр аз
солхўрдагони то солњои 1929-30 (соли таѓйири алифбо) мактабдида, имкон
намедод, ки ба луѓатњои классикии худамон мурољиат карда тавонанд. Дар ин
хусус домулло С.Айнї 7 октябри соли 1937 ба устод Абулќосим Лоњутї номае
навишта буданд.
Аз номаи домулло С.Айнї ба устод Абулќосим Лоњутї аз 7 октябри соли
1937:
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«Худам имрўзњо ба кори луѓат машѓулам. Ман бо Тољгиз соли 35-м
як муоњида баста будам, ки як луѓати тољикии нимтафсилї тартиб дињам.
Медонед, ки дар дасти тољикони Осиёи Миёа ду-се луѓат њаст, машњуртарини
онњо «Ѓиёс» ва «Бурњони ќотеъ» аст. Аммо љавонон, њатто арабидонњои онњо
њам, аз ин луѓатњо фоида бурдан наметавонанд, зеро тартиб бисёр кўњна
ва луѓатњо бо чизњое, ки њаргиз даркор намешаванд, пуранд. Бинобар ин,
барои кофта ёфтани як луѓати матлуб вараќњоро гардондан ва сањифањоро
хондан лозим меояд. Аммо љавононе, ки дар замони охир саводнок шудаанду
арабиро намедонанд, аз он луѓатњо њељ фоида бурдан наметавонанд. Бинобар
ин хостам, ки ба асоси њамон луѓатњои кўњна як луѓати тољикї ба тољикї бо
усули замонї тартиб дињам. Корро ба ин тартиб пеш гирифтам: аз луѓатњои
кўњна њар чизеро, ки мурда буд ва ба забони мо даркор намешавад, партофтам,
чизњои даркориро гирифтам. Чизњои даркорї њам ду ќисманд. Як ќисми
онњо барои тањрир ва мутолиаи адабиёти имрўза ба кор мераванд ва ќисми
дигарашон барои мутолиа ва фоида бурдан аз адабиёти классикї даркор
мешаванд. Медонед, ки ба ин сабаб хеле луѓатњои арабї ва форсии ќадим, ки
дар адабиёти классикї њастанд, гирифта мешаванд ва манбаи дигари ман халќ
аст. Њар кадом бобро бо забони халќ, ки то њол дар ягон луѓат дида нашудааст,
аммо дар миёнаи мардум зинда ва дар гуфту шунид аст, пур мекунам. Дар
тафсили луѓатњои кўњна њам маънии кўњнаашро, ки дар адабиёти классикї ва
дар забони имрўза нест, партофтам ва он маънињояшро, ки имрўз зиндааст,
гирифта истодаам.
Агар ба тамом кардани ин кор комёб шавам, гумон мекунам, ки барои
љавонон ва забони адабии имрўзаи тољик хазинаи калон ба вуљуд меояд.
Табиист, ки таљриба ва кори аввалї бо хеле нуќсонњо омехта мешавад. Бо
вуљуди ин як асосе, ки дар оянда такмил ва ислоњ кардани он осон аст, гузошта
мешавад».
Луѓати номбурда он замон ба табъ нарасид. Бо мурури замон бахше аз
фишњо (картотека) аз байн рафт ва баъди солиён, пас аз фавти муаллиф (1954),
бо кўшиши камина ва яке аз њамкоронам (Њофизи Рауф) дар асоси навишта
ва мусаввадањои устод Садриддин Айнї то андозае мураттаб ва такмил шуд,
дубора танзим гардид ва соли 1976, яъне пас аз 38 соли таълифаш, ба унвони
китоби 12-уми Куллиёти марњум интишор дода шуд.
Ѓайр аз ин тафсилот он аст, ки њанўз таќрибан 60 сол ќабл муаллиф
ањамият ва лузуми рушди забони илмии форсии тољикиро таъкид карда,
барномаи куллии онро эълон дошта буд. Соли 1938 ў навишта буд:
«Имрўз мо барои васеъ кардани забони илмї ва адабии тољик ва барои
фањмида хондани оммаи босаводшудаи тољик ва љавонони тањсилдида ва
тањсилдидаистодаи ў ба китобњои луѓати гуногун мўњтољем: имрўз мо бояд
дар њар фан луѓатњои алоњидаи илмї ва барои таъмин кардани талаби ља
вонони бодонишшудаистодаи тољик ќомусњо дошта бошем. Инчунин, мо
бояд китобњои луѓвтї дошта бошем, ки ба воситаи онњо љавонон аз адабиёти
классикї фоида баранд ва низ китобњое дошта бошем, ки ба воситаи онњо
љавонон ба хазинаи забони зиндаи тољик роњ ёбанд ва инчунин ин китобњои
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луѓат бояд забони зиндаи халќро пеши коркунони илмї ва адабии тољик мисли
як материал тайёр карда монад…» (С.Айнї. Куллиёт, љ.12, 1976, с.14).
Боз мегўем, афсўс, ки Луѓатномаи домулло С.Айнї, сарфи назар аз ања
мияти илмии бузург доштанаш ва арзишњои амалии он барои мардуми тољик,
сари ваќт дар хидмати хонанда гузошта нашуд. Вале бо далелњои ќотеъ метавон
гуфт, ки як нусхаи он луѓат дар Сталинобод дар базаи Академия ва нусхаи
дигараш дар Ленинград дар Институти шарќшиносї аз соли 1938 ба баъд
дар ихтиёри луѓатшиносон буда, барои танзим ва тадвини луѓату луѓатчањои
гуногун истифода шудааст. Ва зиёда аз ин маводи луѓавии чопшудаи домулло
С.Айнї аз тарафи баъзе касон ба бахшњо ва луѓатчањо дохил гардидааст, вале
мутаассифона бе ягон истинод ба фиш (картотека) ва муаллифи зањматкаши он.
Яъне як ќисми фишњо аз Луѓати С.Айнї истихрољ шуда, ба луѓатњои дигарон
дохил шудааст, ки ба ин иддао мусаввадањои шахсии домулло С.Айнї шањодат
медињанд. Ин матлабро бо руљўъ ба Луѓати домулло С.Айнї ва мусаввадањои
эшон ва луѓатњо ва фарњангњои баъдина ба осонї метавон равшан кард.
Масъалаи мазкур тадќиќоти махсусеро нигарон ва таќозо дорад.
Ба њамин љињат мешавад таъкид кард, ки барои сохтани њама гуна луѓатњои
тољикї Луѓатномаи С.Айнї аз соли 1938 то авохир хидмати шоистаеро анљом
додааст.
Сабаби сари ваќт чоп нашудани Луѓати домулло С.Айниро донишманди
бузурги фарњангу адаби мо устод Евгений Эдуардович Бертелс дар номаи
хеш ба домулло С.Айнї зимни бузургдошти он Луѓатнома ва муаллифи он
ба тарзи ошкоро ифшо кардааст. Сабаби ягона – талабот ва дастурњои собиќ
Иттифоќи Шўравї. Устод Е.Э.Бертелс дар номаи хеш аз 23.04.1939, ки худ бо
хатти форсї нигоштааст, чунин сатрњоро овардааст (С.Айнї. Куллиёт, љ.12,
с.1012):
Устоди донишманди муаззам!
Дар ин рўзњо рафиќ Зингер дар шўъбаи Ленинградии Нашриёти тољик
шоњкории нави шуморо ба ман нишон додааст, яъне «Луѓати забони адабии
тољик»-ро. Баъзе ќисматњои онро хонда баромадам ва гуфта метавонам, ки
ѓайр аз Шумо, њељ каси дигар аз ўњдаи чунин коре наметавонист барояд. Ин
китоб як ганљинаест аз љавоњири гаронбањо, моломоли як атрест, ки њазорон
мардум метавонанд солњои дароз аз он истифода кунанд. Ман, ки чанд сол
аст кор мекунам, то як луѓатчаи тољикї ба русї тартиб кунам, хуб метавонам
ташхис кунам, чї ќадар маълумот ва чї ранљ боист бурда шавад, то чунин
асаре ба анљом расад.
Бо он њама, баъд аз хонда баромадани он баъзе шубњањо пайдо шуд ва
мехоњам Шуморо аз он иттилоъ бидињам. Рафиќ Зингер гуфта буд, ки ман
бояд ин китобро тањрир (редаксия) кунам. Ба назарам ин тањрир аз тарафи
ман ѓайр аз рафъ кардани ѓалатњои чопї њељ чизе дигар нахоњад буд, чунки
маълумоти ман дар соњаи забони тољикї назар ба маълумоти Шумо маълумоти
як бачаи њафтсола барин мебошад назар ба маълумоти Њаким Абўалї Сино.
Он чї Шумо навиштаед, ман бояд фаќат тасдиќаш кунам, ки дар ин љо албатта
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њељ љои эътироз нест. Вале мехостам бигўям, ки ин шубњањо иборат аз чист:
дар луѓати Шумо бо он њама сарват, ки дорои он аст, калимањои советї ва
интернасионалї њељ ёфта намешавад. Агар ман шояд сабабашро нафањмам,
вале метарсам, ки агар ин китоб дар њамон њоли њозирааш аз чоп барояд, баъзе
тадќиќотчиёни мўшикоф як њойњуе хоњанд баровард, ки он сараш нопайдо
хоњад буд. Хоњанд гуфт, ки Шумо мухолифи дохил кардани чунин калимањо
дар забони адабии тољик њастед ва дигар њамин хел музахрафот. Агарчи Шумо,
албатта, метавонед ба чунин танќид чунон як љавоби ќатъї бидињед, вале ба
назарам аз ин ќисм гуфтугўњо њељ касро хушаш намеояд. Аз ин сабаб ман фикр
кардам, ки бояд роње пайдо карда шавад, то барои чунин эътирозот дигар роњ
дода нашавад.
Шояд мумкин мебуд як луѓати иљтимої-сиёсї гирифта аз он китоб луѓати
Шумо такмил карда шавад? Метавонем барои як мутахассис супориш кунем,
ки муњимтарин терминњои русї ва як луѓатчаи сиёсии русї интихоб кунад бо
шарњи он терминњо ба забони русї. Баъд аз он ин њама луѓатњоро бо шарњи
он як мутарљими забардаст аз ќабили Улуѓзода ба забони тољикї тарљума
кунад. Ин калимањо барои Шумо фиристода хоњад шуд ва агар Шумо ба
дохил кардани он ба китоби Шумо ризоят дињед, он ваќт ба китоб илова карда
шавад.
Тасаввур мекунем, ки дар ин сурат њељ касе ёрои он нахоњад дошт, ки чизе
бар хилофи ин китоб бигўяд. Ин назари ман аст, ки хеле майл дорам аќидаи
Шуморо дар бораи он бидонем. Бояд такрор кунам, ки худи ман, албатта,
ба њељ ваљњ чунин љасорате надорам, ки барои Шумо устоди донишманди
мўњтарам, як пешнињоде ва ё чизе мисли он кунам. Ман фаќат хоњиш мекунам,
ки ин асари пурбањо зудтар чоп шавад ва њељ касе натавонад монеи чопаш
шавад.
Хеле маъзарат мехоњам, ки бо ин коѓази дуру дарози ба чунин забони
хароб навишта, ваќти гаронмояи Шуморо зоеъ мекунам, вале масъалаи
чопи ин китоб ба назарам як масъалаи хеле муњим мебошад, чунки ин китоб,
албатта, яке аз муњимтарин васоили пешрафти адабиёти тољик хоњад шуд.
Ман натавонистам худдорї кунам ва мехостам раъйи Шуморо дар ин бора
бидонам.
Бо саломи самимона ва хоњишњои офият ва саломатї дўсти мухлиси Шумо
Е.Бертелс (23.IV.39)»
Пас аз гирифтани номаи саршор аз эњсос ва њаяљони устод Е.Э.Бертелс
домулло С.Айнї ба луѓати хеш таѓйироти сиёсї дохил накардааст. Зеро
њадафи эшон љамъоварии вожањо ва истилоњоти интернатсионалї ва овардани
онњо ба љои суханони асили форсии тољикї ва ба ивази калимањои бегонаи
дар зарфи њазор сол ба забони мо њазм шуда, набуд.Балки њадафи домулло
С.Айнї тадвини як луѓатномае буд, ки он васлгари пояи забони классикон
бо забони зиндаи имрўзаи халќи хеш шуда тавонад. Дар ин маънї домулло
С.Айнї чунин изњори аќида карданд:
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«Ман мехостам ба оммаи мењнаткашони босаводшудаи тољик ва љавонони
тањсили ибтидої, миёна ва олї дидаи ў китобе дињам, ки барои мутолааи
онњо адабиёти нафисаи советии тољикро ва њам барои фоида бурданашон аз
адабиёти классикии фарс-тољик, кам њам бошад, ба онњо ёрмандї расонад ва
инчунин барои љавонони њавасгори нависандагї ќисман њам бошад, хидмати
материали забонро адо кунад.
Бинобар ин маќсад, ман дар ин китоб як хел луѓатњоеро даровардам, ки
онњо барои фоида бурдан аз адабиёти классикї ёрї медињанд, як хели дигар
луѓатњоро даровардам, ки онњо барои фањмида хондани адабиёти нафисаи
имрўза заруранд ва инчунин як хел луѓатњоеро ѓун кардам, ки онњо аз хазинаи
забони зиндаи имрўзаи тољик бада, то ба њол ба љое ѓун нагардида ва дар
навиштаљот кор фармуда нашудаанд, ё ин ки бисёр кам кор фармуда шудаанд
ва баъзан дар маънињои хато ба кор бурда шудаанд. Ин ќисм луѓатњо бештарин
барои он касоне лозиманд, ки њаваси нависандагї ё ин ки журналистї доранд,
аммо забони зиндаро камтар медонанд.
Агар мо мундариљоти ин китобро, ки бештар аз ёздањ њазор луѓат аст, ба
хелњои дар боло номбаршуда људо карда нишон дињем, таќрибан ба њамин
натиља меоем: 50 фоизи ин луѓатњо аз забони зиндаи халќи тољиканд, ки то ба
њол дар китобе ѓун карда нашудаанд ва панљоњ фоизи дигарашон аз китобњои
луѓат ва адабиёти классикї гирифта шудаанд; нимаи ин панљоњ фоиз он
луѓатњоеанд, ки барои фоида бурдан аз адабиёти классикии тољик даркор
мешаванд ва нимаи он луѓатњое аст, ки феълан ба адабиёти нафисаи имрўзаи
тољик кор фармуда шуда истодаанд, аммо маъноњои онњо ба оммаи навсавод
ва љавонони наврас равшан нестанд.
Манбаъњои китоб дар панљоњ фоизи охир «Ѓиёс-ул-уѓот» ва «Бурњони
ќотеъ» барин китобњои луѓати кўњна ва китобњои адабї буда, дар панљоњ фоизи
якум забони зиндаи халќ аст, ки дар муддати умри он ќадар кўтоњ набудаи
худам дар дафтари хотири худам ѓун шудаанд» (С.Айнї. Куллиёт, љ.12, с.19).
Ва мо имрўз агар вазъияти солњои 1937-1938-ро ба ёд биёварем ва дар
ин боб андешае ронем, ки он замон домулло С.Айнї «душмани халќ» ва
«миллатчии буржуазї» эълон шуда буданд, метавонем иродаи ќавї, љасорати
мењнатпарастї ва ватандўстї, алоќаи ботинї ва рўњии эшонро нисбат ба
забон ва фарњанги миллї боз як бори дигар тасаввур кунем. Маълум ва ошкор
мешавад, ки домулло С.Айнї ба аќида ва афкори илмии хеш, сарфи назар
аз њар гуна њуљумњо, устувор буда, ба хотирхоњии «ин љозибањо»-и сиёсати
замон Луѓатномаи хешро таѓйир надоданд, ба таќдири он тан дода, интишор
нагардонидани самараи зањамоти солиёнаи хешро волотар аз харобкорї дар
рушди забони миллї пиндоштаанд.
Љињати таќвияти гуфтањои боло мо мехоњем барои хонандаи имрўз фаќат
як мисол пешкаш кунем.
29 ноябри соли 1937 дар рўзномаи «Тољикистони сурх» (№274/2770), ки
он замон бо хатти лотин чоп мешуд, маќолаи муфассали ду шахс Љалилов ва
Очилдиев, бидуни овардани номњояшон, интишор шудааст. Унвони ин маќола
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низ бо рўњи сиёсати замон созгор, яъне «Боќимондањои зиёнкорї дар адабиёти
партиягї ва забони тољикї нест карда шавад».
Аз оѓози сухан бояд гуфта шавад, ки дар бораи навиштањои Љалилов
ва Очилдиев на ин ки маќолаи махсус, балки њаљвияи фољиавї иншо кардан
равост. Зеро он маќоларо аз ибтидо то интињо њам аз љињати забон ва тарзи
баён, њам аз назари мазмун ва мундариља, як санади сиёњкорона, як њуљљати
замони сиёсаттарошон ва шањодати масхара ва тањќири забон ва болодастии
бесаводони замонабоз номидан шоиста аст. Дар он маќола бисёр зиёиёни
тољик ва њамчунин ѓайритољик аз ањли илму адаб ва матбуот тањќир шуда, бо
иборањои ќабењи «душман», «балегўёни душманон», «миллатчии буржуазї»,
«вайронкор», «лаънатитарин душмани халќ» ва ѓайра ва амсоли ин гунањгор
эълон шудаанд. Барои равшании бештар андохтан ба ин матлаб ва дар зењни
хонандаи имрўз тасаввури комилтар пайдо кунондан дар зайл чанд иќтибос
аз маќолаи номбурдагони беном (Тољикистони Сурх», 29 ноябри с.1937, с.3)
оварда мешаванд:
«Намунаи равшани муќобилияти тарафдорони забон» ретсензияи рафиќ
Улуѓзода мебошад, ки дар он вай сахт истода, талаб мекунад, ки фањмиши
њамаи умумиро ба халќи тољик додан даркор нест, инчунин дар бораи нест
кардани њукумати помешикон ва капиталистон гуфтан лозим нест ва бењтар он
аст, ки дар бораи нест кардани њокимияти онон гуфта шавад. Оё ў класси олии
санъат дар забони шеъри миллатчии буржуазї Айнї аст гуфта намешуморад,
ки вай худаш дар ним сањифа навишта шуда буда 80 эзоњ талаб кард. Оё ин аст
«класси забони тољик?..»
Ва боз:
«Аслињаи миллатчиёни буржуазї, ки бо ёрдами ў онњо кори разилонаи
фашистии худро карданд, аз онњо иборат буд, ки грамматика ва ќоидаи
калимасозии арабиро ба забони тољикї медароварданд; забонро бо терминњои
номафњум ва зарарноки арабї ифлос мекарданд; гуногунї ва бењуда мафњуми
як терминро чанд хел менавиштанд. Гўё барои зарурияти бой кардани забон
ин лозим бошад; терминњои интернатсионалиро ба таври систематикї фишор
дода бароварда омаданд, ки ин терминњо ба забони партиягї даромадагї
мебошанд ва онњоро бо терминњои аз љињати маъно бегонаи миллатчигии
буржуазї (республикаро ба љумњурият, револютсияро ба инќилоб, съездро
ба анљуман, грекњоро ба юнониён ва ѓайра) иваз мекарданд; ба «хусусияти»
забони тољикї «такя» карда, бо роњи вањшиёни стили доклади рафиќ Сталинро
вайрон мекарданд. Иборат, љумла ва маќолањои бутунро бо роњи маккорї
тањрир мекарданд, ки барои хонанда тамоман дастнорас ва нофањм мешуд. Ба
мањдудияти миллї аппелятсия карда, як ќисми маълуми номи хусусии районњо
ва вилоятњоро тарљума кардаанд ва монанди кишвари Далне-Восток, ки дар
забони тољикї Шарќи-Дур меноманд, бояд райони Ѓарм ба забони русї
Горячеводский район номида шавад ва ѓайра. Аслињаи бисёр наѓздидаи онон
барои мудофиа кардани позитсияи миллатчигии буржуазии худ дар забони
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ўзбекон ва ё дар адабиёти Озарбойљон будан(и) чунин терминњоро нишон
додан мебошад…»
Љалилов ва Очилдиев дар хотимаи маќолаи хеш чунин сатрњои дар ња
ќиќат разилонаи хатарноки фољиаовар нигоштаанд: «Ташкилоти партиягии
Тољикистон, ки дар несту нобуд кардан ва решакан кардани душманони халќ
корро бисёр вусъат додааст, инчунин барои он, ки адабиёти партиягиро аз
ифлосињои миллатчигии буржуазї тоза карда ва ўро ба дараљаи баланд бар
дорад, дар худ ќувваи даркорї меёбад».
Иќтибосњои болоро аз маќолаи Љалилов ва Очилдиев мо барои он ба њо
лати аслиаш, бидуни таѓйироте ба тарзи баён ва аломатгузорињояш овардем,
ки хонандаи имрўз муборизаи њифзи забони асили форсию тољикиро тасаввур
карда тавонад. Хонандаи имрўз донад, ки фарзандони миллат дар њар гуна
шароити махуф кўшидаанд, ки ба хусусиёти забони њазорсолаи мо такя карда,
то њадди имкон онро аз осебњои сиёсат ва замон дар амон нигоњ доранд. Ба
њама маълум аст, ки дар замони нав дар сарварии ин набарди фарњанги миллї
њамоно домулло С.Айнї маќоми нахустин доштанд.
Комилан равшан аст, ки вазъи ањли ќалам ва илму адаб дар он солњо
нињоят ногувор буд. Ин вазъ дар навбати аввал аз мањдудиятњои имконот ва
фаъолиятњои амал барои зиёиёни фидокор иборат буда, чигунагии онро боз
аз як мактуби домулло С.Айнї ба устод Абулќосим Лоњутї тасаввур кардан
мумкин аст.
«Акнун ман намедонам, – нигоштаанд домулло С.Айнї, – ки бо ин «роњ
барони забони тољикї» чї кор кунам. Онњо забони адабии классикиро нафањ
манд ва забони зиндаи халќро надонанд ва маљбур кунанд, ки «чизе навис, ки
ман фањмам». Дар ин сурат вой бар њоли ману монанди ман» («Садои Шарќ»,
1962, №12, с.94).
Вале домулло С.Айнї фаъолияти хешро њељ гоњ кам накарда, ба ќавли
худашон «бо иродаи айниёна» то охири лањзањои њаёт амали хешро идома
додаанд. Мисраи дўстдоштаи эшон аз ѓазали Камоли Хуљандї «То њаст ба
љонам рамаќе кори ман ин аст», – шиори њамешагии эљодиёти пурсамари эшон
буд.
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ЊАКИМ НОСИРИ ХУСРАВИ ЌУБОДИЁНЇ
Носири Хусрав (тахаллусаш Њуљљат, 1004-1088) дар яке аз даврањои таъ
рихии халќњои Осиёи Миёна ва Хуросон рўзгор гузаронидааст. Њаёти шоир
таќрибан аз миёнањои салтанати Ѓазнавиён сар карда то нимањои њукуматдории
Љалолиддин Маликшоњи Салљуќї (1072-1092) гузаштааст.
Давлати Мањмуди Ѓазнавї бо њама пурќувватиаш пояи мустањкаме
надошт: ѓояи асосии ў бо љангњои ѓоратгарона, забт кардани вилоятњои
њамсоя буд. Дар натиљаи ин сиёсат хољагии халќ рў ба таназзул нињода, нерўи
иќтисодии кишварњои ба ў тобеъ ва аз тарафи ў забт кардашуда, заиф ва суст
гардид.
«Аз як тараф харобии мамлакатњои истилошуда, – менависад Б.Ѓафуров,
– ва аз тарафи дигар аз имкониятњои пешрафти хољагї асосан мањрум будани
хоки аслии Ѓазнавиён ба барќарор гардидани муносибатњои васеи иќтисодии
байни мамлакатњои империя халал мерасонид».1
Дар њаќиќат, Ѓазнавиён, хусусан, дар охирњои њокимияташон таќрибан
њамеша машѓули љангњои дохилї ва хориљї буданд. (Муборизаи Масъуд бо
бародараш Муњаммад, шўриш дар Исфањон, исёни сипањсолори ќувваи њарбии
Њиндустон – Наёлтегин ва монанди инњо).
Дар натиљаи њамин ва ба сабаби фарсудагии сиёсати дохилї ва хориљї
дар байни халќи кишвар давлати Ѓазнавиёнро обрўе намонд ва халќ онњоро
њимоят накард. Аммо сарнагун шудани Ѓазнавиён ва барќарор гардидани
давлати Салљуќиён ањволи иќтисодии халќро дигар накарда бошад њам, чї
навъе ки поинтар дида мешавад, шакл ва гурўњњои асосии истисморкунандаро
то андозае таѓйир дод.
Салљуќиён ва Ќарохониён барои аз худ кардани њамаи даромадњои
кишварњои истилогардида тариќи нави бољгириро ёфтанд, ки ин иќтаъ буд.
Иќтаъ, гарчанде дар даврањои пеш низ вуљуд дошт, вале акнун бо он ки
даромадњо то љузъиёт љамъоварї карда мешуданд ва азбаски иќтаъдор шахсан
аз назорати рафти хољагї озод шуда буд, барои феодалон хеле мусоид буд.
Албатта, истисмори дењќонон фаќат бо иќтаъ мањдуд намегашт, зеро феодалон
бо.њар роњ халќро ѓорат мекарданд. Иќтаъ дар ин давра фаќат тариќи асосии
даромадљамъоварї гардида буд.2
Вобаста ба ин наќши дењќонон дар њаёти иќтисодї ва сиёсии љамъият, ки
онњо собиќ заминдорони калон буданд, дигар шудан гирифт. Мавќеи иљтимоии
онњоро оњиста-оњиста иќтаъдорон ишѓол карданд, ки акнун ин гурўњи
љамъият такягоњи мўътамади давлати феодалї шуд. Гурўњи заминдорони
калони пештара – дењќонон бошанд, дар ваќти ќувват гирифтани системаи
иќтаъ ва иќтаъдорї, нињоят заиф гашта ба куллї аз миён рафт. Заминдорони
собиќ ќисман тавонистанд, ки бо шароити нави иќтаъдорї созиш намоянд,
аммо як ќисми онњо њуќуќ ва замину мулки худро аз даст дода, маљбур
шуданд, ки ба бечорагї гардан нињанд. Њамин тавр, ин ќисми дењќононе, ки
собиќ заминдори калон буданд, ба кишоварзон омехта шуданд. Ин раванди
харобшавии гурўњњои собиќ заминдорони калон ба њаёти гурўњњои мењнатии
љамъият – косибон ва дењќонон таъсир накарда намонд.
Љунбишњои дењќонї бошад, чї тавре ки ин дар тамоми асри миёна бисёр
дучор мешавад, баъзан дар зери пардаи мазњабї ба вуќўъ меомад. Вале чунин
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ањвол мавќеи махсусе дорад ва мувофиќи шароити замон тобишњои гуногун
касб мекунад.
Дар давраи Носири Хусрав, ки истисмор шудани халќ нињоят афзуда, барои
љунбишњои дењќонон замина њозир гардида буд, дар баробари њаракатњои
гуногуни динї њаракати исмоилия њам махсусан васеъ пањн шуда буд. Љараёни
исмоилия аслан сарчашмаи худро аз љараёни шиаи дини ислом гирифтааст ва
ин дар навбати худ нисбат ба дини исломи расмї њамчун љараёни мухолиф
сар зада буд. Муаллифи китоби «Сиёсатнома» Низомулмулк, ки дар асри
XI вазифаи вазири Салљуќиёнро адо мекард ва дар соли 1092\3 (485 њиљрї)
кушта шуда буд, дар хусуси маќсади асосии исмоилиён менависад, ки «ѓарази
эшон (яъне исмоилиён – К.А.) њама он аст, ки чї гуна мусулмонї барандозанд
ва душмани ислом ва душмани ањли байти расул алайњи-с-салом бошанд ва
халќеро гумроњ кунанд».3 Њамин тобиши мухолиф, ки љараёни исмоилиён
дошт, низ сабаб шуд бар он ки ба он оммаи норозии мењнаткашон њамроњ
шавад. Барои њамин, њаракати исмоилия-ќарматия њангоми сар шудан ва дар
оѓози рушди худ ранги љараёни демократии зиддифеодалї њам дошта, инчунин
аќоиди иљтимоии мухолифи гурўњњои гуногуни ањолиро инъикос менамуд.
Носири Хусрав њам фаъолияти худро бо љунбишњои дењќонї, ки он ваќт аксар
дар зери пардаи њаракати исмоилия-ќарматия баромад мекард, пайваста буд.
Аммо њаракати исмоилия љараёни якрангу якнасаќ набуд. Зеро феодалон
шароити замон ва аз кўркўрона ба «њокими одил» боварї доштани халќ исти
фода карда, ин љунбишњоро барои маќсад ва муборизаи синфии худ истифода
менамуданд.
Маълум аст, ки дар асри XI дар таълимоти исмоилиён аз унсурњои де
мократї ва зиддифеодалии давраи бавуљудоии вай таќрибан чизе намонда
буд. Ин таълимот акнун ба манфиатњои синфии феодалони мањаллї мувофиќ
кунонида шуда, худи љараёни мазњабии исмоилї ба як ташкилоти мунтазами
мухолиф мубаддал гардида буд.
Дар замон ва шароити худ, њангоме ки њаракати исмоилї хусусияти зид
дифеодалї њам дошт, Носири Хусрав ба туфайли ѓояи халќдўстонаи худ му
боризаашро бо ин њаракат пайваста буд.
Дар давраи Носири Хусрав дар Осиёи Миёна воќеањои зерини таърихї
рўй дода буданд:
Давлати Мањмуди Ѓазнавї (998-1030) аз Лоњур то Самарќанд ва Исфањон
сарзамини пањновареро дар бар мегирифт, лекин ќувваи саркардагони Сал
љуќиёни дар Мовароуннањр ва Хуросон буда – Туѓрулбек (1037-1063) ва
бародари ў Љаѓрибек (1037-1059) рўз то рўз меафзуд. Онњо бо лашкари бо
диягарди торољгари худ Ѓазнавиёнро шикаст медоданд ва шањрњояшонро
ишѓол мекарданд. Дар натиља, Салљуќиён Марв ва Нишопурро марказњои
асосии худ эълон карданд: дар соли 1037 дар Марв ба номи Љаѓрибек Довуди
Салљуќї ва дар Нишопур ба номи Туѓрулбеки Салљуќї хутба хонда шуда буд.
Охир дар соли 1040, дар натиљаи љанги назди Дандонакон Ѓазнавиён тамоман
маѓлуб гардиданд ва аз Хуросон берун карда шуданд.4
Љаѓрибек Довуд то охири умри худ (1059) њукмрони ягонаи Хуросон буд.
Туѓрулбек бошад дар як муддати кўтоњ на фаќат Гургон, Табаристон, Хоразм
ва Озарбойљонро забт кард, балки ќисми асосии Эронро њам ба худ тобеъ
намуд ва дар соли 1055 пойтахти Аббосиён Баѓдодро низ ишѓол кард. Вориси
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тахти Туѓрулбек Алпарслон (1065-1072) буд, ки бо забти баъзе вилоятњои
Мовароуннањр империяи Салљуќиёнро васеътар намуда, Гурљистон ва Арма
нистонро бољгузори худ кард.
Дар ваќти њукмронии Љалолиддин Маликшоњ (1072-1092) њангоме ки
давлати Салљуќї аз соњилњои бањри Миёназамин то њудуди Чин ќарор гирифта
буд, империя ба ављи тараќќиёти худ расид.
Албатта, мубориза ва љангњо ба суръати тараќќии њаёти мадании халќ њам
мамониат мекард. Вале дар замони «Салљуќиёни Бузург» ба њам пайвастани
сарзаминњое, ки дар замони Ѓазнавиён пароканда шуда буд, барои пешравии
тамаддун ёрї мерасонид. Зеро нисбатан муттањид шудани ин сарзаминњо «ба
барќарор гардидан ва ривољ ёфтани муносибатњои фикрї, таъсис гардидани
марказњои нави муњимми фаннї-адабї (монанди Нишопур, Марв, Балх ва
ќисман Њирот) ва барои дар ин марказњо љамъ шудани намояндагони бар
љастаи илму адаб имконият ба вуљуд овард».5 Ќайд кардан лозим аст, ки
ин имкониятњо ранги умумї надошт. Ѓайр аз шоирон ва олимони дарборї,
мардони мухолифи ба мардуми омма наздик низ буданд. Носири Хусрав рољеъ
ба ањволи ањли санъати њамон замон навиштааст:
Якеро бе њунар мол аз адад беш,
Яке бо сад њунар дилтангу дарвеш.6
Бо њама душворињои замонї, тољикон ва кулли форсизабонон дар асрњои
XI-XII якчанд донишманд, шоир ва файласуфони барљастаро додаанд, ки
хислатњои эљодии њар кадоми онњо гуногун мебошад: Абўалї ибни Сино,
Асадии Тўсї, Носири Хусрав, Умари Хайём, Фахриддин Гургонї, Амир Муиз
зї, Авњадуддин Анварї, Абўњомид Ѓаззолї, Адиб Собири Тирмизї, Рашиди
Ватвот, Абулфазл Форёбї, Фахриддин Розї, Абулќосим Мањмуди Замах
шарии Хоразмї, Абўбакр ибни Абдурањмони Љурљонї, Зайниддин ибни Ња
сани Љурљонї ва ѓайра.
Њар кадом аз ин олимон, шоирон ва файласуфон дар таърихи тамаддуни
халќи мо соњиби маќоми хосае мебошанд.
Муаллифони тазкирањо, таърихњо ва дигар таълифот оид ба тарљумаи
њоли Абўмуиниддин Њаким Носири Хусрав афсонањои зиёде навиштаанд.
Шайху сўфиён, шиа ва сунниён, ходимони мазњаби исмоилия ва умуман
арбоби низомоти замони мозї дар тўли асрњои гузашта кўшидаанд, ки симои
Носири Хусравро як навъ мулоимтар ва «бењтар» сохта маќбули аќидаи худ
намоянд. Зеро танќиди замон ва ањли он, ки дар асарњои Носири Хусрав хеле
зиёд аст, инчунин њимояи њуќуќи гурўњњои мењнатии љамъият, ки шоир њамчун
набардгари он баромад кардааст, «ањли замон»-и ўро дар «ташвиш» гузошта
буд. Барои њамин њаёти шоир аз тарафи намояндагони гурўњњои гуногуни
љамъият мувофиќи аќида, мазњаб ва ѓояи онњо тасвир ёфтааст, њикоят ва ри
воятњо тартиб дода шудааст.7
Бо њамаи ин, њарчанд ривоятњои дар бораи Носири Хусрав дар Шарќ мав
људ буда, њаёти њаќиќии шоирро барѓалат акс кунонанд њам, онњо аз шўњрати
бузурги шоир ва мутафаккири тољик – Носири Хусрав шањодат медињанд.
Албатта, маълумоти даќиќи тарљумаињолиро бошад, њамеша дар осори
худи шоир љустан лозим аст.
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Бо љамъоварии чунин маълумот рољеъ ба Носири Хусрав аввал Шефер8 дар
муќаддимаи нашри «Сафарнома»-и шоир, баъд Эте9 ва бештар шарќшиноси
англис – Эдуард Браун10 ва Мањмуд Ѓанизода, ки ба ин масъала муќаддимаи 23сањифагии нашри якљилдаи «Сафарнома», «Рўшноинома» ва «Саодатнома»ро11 тахсис кардааст, машѓул шудаанд. Вале муќаддимаи Мањмуд Ѓанизодаро
фаќат дар баробари таќризи проф. А.А.Семёнов12 ва маќолаи С.Улуѓзода13
хондан бењтар аст, ки онњо иштибоњоти ўро нишон додаанд.
Ѓайр аз ин, дар радифи муаллифоне, ки бо љамъоварии маълумоти тар
љумаињолии Носири Хусрав машѓулият доштаанд, Саид Њасан Таќизодаро
њатман номбар кард. Зеро ў чунин маълумотро нисбатан бештар љамъ оварда,
дар муќаддимаи муфассали барои нашри девони шоир навиштааш наќл
намудааст.14
Маълумоти тарљумаињолии Носири Хусрав инчунин дар асарњои тадќи
ќотчиёни замони нав ва дар китобњои дарсии адабиёти тољик дида мешаванд.
Дар ин асарњо фактњо асосан аз таснифоти худи шоир љамъ карда шуда, бештар
ба масъалањои иљтимої ањамият дода шудааст.
Дар шарќшиносї нисбат ба Носири Хусрав ва эљодиёти ў ду нуќтаи
назар мављуд буд. Баъзе аз муаллифон Носири Хусравро фаќат њамчун яке аз
арбоби рўњонии исмоилия тасаввур намуда, осори ўро низ аз он доира берун
намебароварданд. Гурўње аз тадќиќотчиён дар симои Носири Хусрав шоир ва
мутафаккири асри XI-ро мебинанд, ки ў дар таърихи адабиёти форсу тољик
маќоми волои махсусеро дорост. Баробари њамин адабиётшиносии имрўзаи
тољик мањдудияти таърихї ва иштибоњоти амалиеро, ки Носири Хусрав дошт,
боиси нумўњои ба њам зидди эљодии шоир мешуморад.
Шоир ва мутафаккири машњури асри XI Абўмуиниддин Носири Хусрав
дар соли 1004 дар Ќубодиён – Тољикистони кунунї таваллуд ёфтааст. Дар
бораи давраи бачагї ва љавонии шоир њамин ќадар маълум аст, ки ў тањсили
хуби замони худашро гирифтааст, яъне барномаи тањсили ў аз сарфу нањв,
забони форсии тољикї, арабї, арўз ва фалсафа, њисоб, илми табиат ва тиб,
љуѓрофия, илми нуљум, фиќњ, таърих ва ѓайра иборат буд. Дар бораи улуме, ки
ба онњо Носири Хусрав њавас дошта ва омўхтааст, на фаќат китобњои таърих
ва тазкирањо ривоят менамоянд, балки бењтарин далел бар он асарњои худи
шоир мебошанд. Инчунин ќайд намудан лозим аст, њар илме ки омўхтани ўро
Носири Хусрав њавас кардааст, бо камоли диќќат ба он машѓулї намудааст.
Дар яке аз шеърњои худ шоир мегўяд:
Сар андар љустани дониш нињодам
Накардам рўзгори хеш бебар.
Бар њар навъе ки бишнидам зи дониш
Нишастам бар дари ў ман муљовар.
Намонд аз њељ гун дониш, ки ман з-он
Накардам истифодат бешу камтар...15
Аз асарњои ў маълум аст, ки таќрибан то 40-солагиаш шоир дар Марв
дар хидмати давлатї буд. Дар муддати хидмати давлатии чандсолаи худ
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Носири Хусрав бо ањволи иќтисодии вазнин ва тоќатфарсои ањолї,махсусан
бо зиндагонии дењќонон ва косибон хуб ва њаматарафа ошно мешавад. Дере
нагузашта аз ин хидмат ва муњити дарбор ў дилгир мешавад ва аз бањри молу
мулкаш гузашта16 ба саёњат мебарояд.
Носири Хусрав аксари кишварњои Шарќро дидааст, њаёт ва зиндагии
табаќањои њархела, сохти давлатии феодалиро бо тамоми гуногунии ў дида
ва хуб омўхтааст. Њамаи инњо барои ташаккули аќидањои љањонбинии ин
мутафаккир таъсири худро гузоштаанд.
Дар муддати сафари њафтсолааш Носири Хусрав Озарбойљон, Осиёи
Хурд, Сурия ва Њиљозро саёњат кардааст, чор дафъа дар Макка ва се дафъа
дар Миср будааст.
Дар Миср, ки ў собиќ пайрави мазњаби исмоилї буд, боз ба мазњаби ис
моилия дилбастагии бештар пайдо мекунад. Баъд бо маќсади тарѓиби аќидаи
мазњаби исмоилї Носири Хусрав ба Балх бармегардад.
Дар асри XI, њангоме, ки дар Мовароуннањр ва Хуросон феодализм
тараќќї меёфт, ањамияти дини ислом хеле бузург буд.
Дини исломи расмї њамаи соњањои муносиботи љамъиятиро фаро гирифта
буд.
Њуљумњои шоир ба амалдорони салљуќї, ба низомоти дини расмии исломї,
ки бидъат ва илњод дар масъалањои илоњиёт њисоб мешуд, ранги зиддифеодалї
дошт. Барои њамин буд, ки уламои исломї ва дигар арбобони дини расмї
њамчунин давлатдорони мањаллї ба фаъолиятњои Носир муќобалат карда,
ўро «кофир» эълон кардаанд.17 «Дўзахї ва кофир» шудани шоир бошад бисёр
касонро ба ў душман кард:
Бе гуноње шуда њамвора бар ў18 душман
Турку тозию ироќию хуросонї.19
Ба њамин тариќ, Носири Хусрав њамчун набардгар бар зидди давлати
феодалии мањалї, ошўбгар ва дифоъгари њуќуќи табаќањои норозї бо фишори
Салљуќиён ва уламо аз хоки давлат берун карда шуда буд. Дар бораи аз
Хуросон ронда шуданаш худи Носири Хусрав чунин гуфтааст:
Турконаш20 биронданд аз Хуросон.
На мири Хуросон писандад ўро,
На шоњи Сиљистон, на мири Хатлон.. 21
ё

Таъна чї занї маро бад-он к-ам
Аз хона биронданд ањли исён.22

Бо душворињои зиёде ба тариќи пинњонї Носири Хусрав аз Хуросон
ба Мозандарон фирор мекунад. Вале дар он љо њам ба ў осудагї муяссар
намешавад. Шоир, ки боз ўро таъќибаш мекарданд, ба оворагињои бисёре
гирифтор мешавад. Охир дар Бадахшони Помир мардуми кўњистон Носирро
паноњ медињанд ва ў ба ин восита аз марг наљот меёбад. Њамаи боќимондаи
умри пурмашаќќаташро (вафоташ дар с. 1088) Носири Хусрав дар Юмгон ном
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ѓори кўњистони тољикнишин гузаронидааст. Шоир, ки дар Юмгон рањої ёфта
буд, имкон пайдо кард, ки боз бо корњои эљодї машѓул шавад.23
Аксари осорашро Носири Хусрав дар Юмгон навиштааст, ки онњо ўро ба
сафи бењтарин намояндагони адабиёт ва фалсафаи асрњои миёнаи форс-тољик
овардаанд.

* * *

Эљодиёти шоири файласуфи тољик – Носири Хусрав васеъ ва гуногун аст.
Дар осори худ ў аз масъалањои њаёти иќтисодї ва иљтимої то ба фалсафаи
коинот ва илоњиёт сухан карда, фикрњои худашро баён кардааст. Масъалањои
зиёде њаст, ки њалли онњоро Носири Хусрав бо мазњаб алоќманд кардааст.
Ањамияти Носири Хусрав дар таърихи халќи тољик, пеш аз њама, иборат
аз он аст, ки ў акскунонандаи талаботи фикрии гурўњњои мењнатии халќ дар
асри XI мебошад. Ин алоќамандї дар он аст, ки шоир њаёти худро бо гурўњњои
мењнатии љамъият пайвастааст ва дар бораи онњо фикрњои тараќќипарварона
ифода намудааст. Ин фикрњои ў бо мењнат ва донишпарварї, одамдўстии
шоир ва ѓайра ифода ёфтааст.
Тамоюли халќпарварии шоир инчунин дар танќид намудани ў табаќањои
њукмрони феодалиро инъикос ёфтааст. Ин танќид барои давраи худи шоир хеле
тезу тунд ва моњирона буда, хунхории гурўњњои истисморкунандаи феодалиро
наѓз фош кардааст.
Мањдудият дар аќида ва мулоњизањои шоир ањамияти ўро барои адабиёт
ва афкори љамъиятии асри XI тољик мекоњонад. Аммо Носири Хусрав дар
таърихи адабиёти тољик мавќеи воло дорад. Маълум аст, ки мавќеи таърихии
шоирро он муайян мекунад, ки ў дар давраи худ бо эљодиёташ чанде аз масоили
навро ба адабиёт дохил кардааст. Ин навоварињо дар осори адабии Носир дар
навбати аввал аз танќиди замон, шоњон ва дигар намояндагони синфи њоким,
аз мазаммати шоирони маддоњ, соњибдавлатон ва аз васфи косибон, дењќонон
ва умуман гурўњњои мењнатии љамъият иборат мебошад, ки онро шоир бо
љиддияти том, ошкоро ва љасурона гузоштааст. Инак, ањамияти эљодиёти
Носири Хусрав барои таърих, пеш аз њама, дар њамин аст.
Осори боќимондаи Носири Хусрав хеле бузург буда, њанўз хуб омўхта
нашудааст. Муњаќќиќини эљодиёти Носир асосан ва бештар бо кашф ва нашр
кардани асарњои шоир мањдуд шудаанд. Аммо осори ин мутафаккир дар дасти
котибони гуногун хеле тањриф ёфтааст. Ин вазъият омўхтани эљодиёти шоирро
боз њам мушкилтар мекунад. Осори зиёди фалсафї, динї, бадеї мављуд аст,
ки эљоди онњо ба ин мутафаккир нисбат дода шудаанд. Муайян намудани
таснифоти аслии худи Носир тадќиќи дуру дарозеро талаб менамояд, ки дар
натиљаи он шакку шубњањои мављуда бояд бартараф карда шаванд.
Дар поён мо асарњои асосии Носири Хусравро номбар мекунем:
«Сафарнома» баёни саёњати дар мамлакатњои Шарќ кардаи шоир аст,
ки дар он муаллиф ахбори зиёди љуѓрофї ва таърихии ба кишварњои дидааш
дахлдорро медињад. Њарчанд ба таълифи худи Носир будани «Сафарнома»
шубњае набошад њам,24 ба назари баъзе аз ањли тањќиќ чунин менамояд, ки ин
китоб пас аз асри XV бояд тањрир ва ихтисори љиддї шуда бошад, ки баъди ин
дар сурати имрўзааш дастраси мо гардидаасг.25
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«Зод-ул-мусофирин» («Тўшаи мусофирон») ва «Ваљњи дин» китобњоеанд
оид ба фалсафа ва илоњиёт.
«Зод-ул-мусофирин», чунон ки худи Носир дар њамин китоб ќайд кардааст,
дар соли 1061 (453) таълиф ёфтааст.26 Ин асарашро шоир дар девонаш борњо
номбар кардааст, ки њамаи инњо ба таълифи Носир будани «Зод-ул-мусофирин»
гувоњї медињанд:
«Зод-ул-мусофирин» аст яке ганљи ман,
Наср ончунону назм аз ин сон кунам...27
Ё дар љои дигар:
Зи таснифоти ман «Зод-ул-мусофир»
Ки маъќулотро асл асту ќонун...28
«Ваљњи дин»-и Носир масъалањои аќидаи мазњаби исмоилиро дар бар
гирифтааст. Абулмаолї Муњаммад ибни Убайдулло муаллифи «Китоби баёнул-адён» (таълифаш дар соли 485 (1092/3)) таълифи Носир будани «Ваљњи
дин»-ро тасдиќ менамояд.29 Тарљумаи порчањои «Ваљњи дин» ва мундариљаи
онро А.А.Семёнов солњои 1915-1923 нашр намудааст.30 Соли 1924 ин китоб
дар Берлин чоп шуд, ки ба асоси он ду дастнавис гузошта шудааст.31 Чор
дастнависи барои чопи «Ваљњи дин» љалб карданашуда мављуд аст, ки дутои он
дар Санкт-Петербург,32 яке аз он дар Душанбе33 ва яки дигараш дар Лондон34
нигањ дошта мешавад.
«Кушоиш ва рањоиш» - чї навъе ки Саид Нафисї дар муќаддимаи чопи ин
китоб далел меоварад, асари худи Носири Хусрав аст35 ва зоњиран љавоби шоир
ба сї суоле, ки ба вай дода буданд, мебошад36 «Кушоиш ва рањоиш»-ро Саид
Нафисї дар асоси як дастнависи ќабл аз соли 804 њ. (1401-1402) китобатшуда
чоп кардааст.37
Аз асарњои мансури Носири Хусрав боз «Хон-ул-ихвон»-ро, зикр мекунем,
ки дар он номи «Кушоиш ва рањоиш»-и шоир ду дафъа ќайд шудааст.38
Дигар таълифоти зиёде (наср) мављуд аст, ки ба Носири Хусрав нисбат
дода мешавад, вале то имрўз ба Носири Хусрав мансуб будани онњо тадќиќ ва
муайян карда нашудааст.39
Девони ашъор. Носири Хусрав ду девон доштааст, ки яке арабї ва дигаре
тољикист.40 Девони арабии ў то ба замони мо нарасидааст. Ќисми асосии девони
форсї-тољикии шоирро ќасидањои фалсафї ташкил менамоянд. Дар девон
ахбори зиёди тарљумаињолии шоир њам њаст. Девони Носир дар чопи Тењрон41
дорои 259 ќасида аст. Аммо ба таснифи шоир будани як ќисми ин ашъор шубња
кардан мумкин аст.42 Барои њамин њам тадќиќи мукаммали девони шоир љалб
намудани дастнависњои ќадими мўътамадро талаб менамояд.43
Маснавињои Носири Хусрав «Рўшноинома» ва «Саодатнома» якчанд бор
чоп шудаанд.
Аввалин дафъа «Рўшноинома»-ро дар солњои 1879-80 дар асоси се даст
нависи дар китобхонањои гуногуни љањон буда,44 шарќшиноси немис Њер
ман Эте ба тариќи назм тарљума ва нашр намудааст.45 Дар соли 1922 «Са
фарнома», «Саодатнома» ва «Рўшноинома» дар як љилд дар нашриёти «Ко
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виёнї» аз тарафи М.Ѓанизода чоп шудааст.46 Ношири мазкур М.Ѓанизода
нашри худро ба асоси нусхаи чопкардаи Њ.Эте гузошта, корњои дар ин соња
кардаи шарќшиносонро љамъбаст кардан мехоњад.47 Инчунин «Рўшноинома»
ва «Саодатнома» дар Эрон дар якљоягї бо девони шоир ба шакли куллиёти
ашъори ў чоп шудаанд.48
Дар соли 1930 «Рўшноинома»-ро проф. А.А.Семенов дар асоси як даст
нависи Помир49 бо муќаддимаи муфассали худаш чоп намудааст.50 Дигар,
«Рўшноинома»-и мансуре дар соли 1948 аз тарафи В.Иванов нашр гарди
дааст.51
«Саодатнома» нахустин бор дар соли 1880 аз тарафи Э.Фанян52 бо тар
љумаи франсавии вай нашр шудааст, ки ин давоми кори Њ.Эте њисоб меша
вад.53
Њамин тариќ, чї тавре ки дида мешавад, ањли тањќиќ асосан бо тарљума,54
тавзењот ва нашри «Рўшноинома» ва «Саодатнома» машѓул шудаанд.
Нашри оммавии маснавињои манзуми Носир ба чоп шудани китобњои
«Намунањои адабиёти тољик»55 ва «Антологияи назми тољик»56 алоќаманд
мебошад, ки дар ин китобњо бењтарин ашъори шоир дарљ гардидаанд.
Таълифоти Носири Хусрав «Саодатнома» ва «Рўшноинома» шаклан
рисолањои пандомўзї буда, мазмунан аз мавзўъњои ахлоќии рўзгор сар карда,
то фалсафаи оламро («Рўшноинома») дар бар мегиранд.
Дар якљоягї њар ду маснавии Носир бештар аз њазор байт буда, «Са
одатнома» ба 30 ва «Рўшноинома» ба 32 бахш таќсим шудаанд.57 Ѓайр аз
ин, маснавии дувум, яъне «Рўшноинома» аз љињати њаљм ду баробари «Са
одатнома» аст ва «Ифтитоњ»-и пандомўзие дорад, ки аз 324 мисраъ иборат аст.
Ин «Ифтитоњ» фаќат дар нашри Эте, Ѓанизода, Таќизода мављуд аст.58
Маснавињои мазкур дар бањри њазаљ59 манзум шудаанд ва њама бахш
њояшон номњои махсусе доранд.60
Дар бораи соли таълифи «Рўшноинома» фикрњои тадќиќотчиён мухо
лифанд. А.А.Семёнов61 ва Э.Браун62 майл доранд, ки тахмини Этеро тарафдорї
намоянд, ки ба фикри ў маснавии мазкур дар марти соли 1049 (440 њ.) таълиф
шудааст.63 Ношир Ѓанизода њам њамин санадро ќабул кардааст.64 Инчунин
мувофиќи фикри Њ.Эте «Рўшноинома» аз тарафи Носири Хусрав ду дафъа
(дар Ќоњира ва Помир) кор карда шудааст.65 Ин мулоњизаро В.Иванов рад
мекунад.66 Ў соли 440-ро, ки аксари тадќиќотчиён соли таълифи ин маснавї
(дар Ќоњира) мешуморанд, рад карда мегўяд: «Њељ кадом аз нусхањои маълум
дар њаќиќат дорои ин сана нест ва, албатта, суоле ба миён меояд, ки дар Ќоњира
маснавї ба забони форсї барои кї муќаррар карда мешуд».67 Ин муаллиф
майл дорад, ки соли 444-ро санаи таълифи «Рўшноинома» шуморад.
Ба њамин тариќ, чї санаи аввал (440 њ.) ва чї санаи дувум (444 њ.), ки
ба соли таълифи «Рўшноинома» нисбат дода мешаванд – њар ду њам санаи
тахминианд. Аммо бояд ќайд намоем, ки њарчанд Носир «Рўшноинома»-ро
дар Ќоњира таълиф намуда бошад њам (чунон ки аксари ањли тањќиќ аќида
доранд), барои кї навишта шудани ин маснавї хеле хуб маълум аст, ки ин
масъаларо В.Иванов ба таври суол мегузорад. Носири Хусрав барои саёњат
аз ватанаш берун рафта буд ва чї навъ, ки ќайдњояш шањодат медињанд, њељ
ваќт намехост, ки аз халќ ва ватани худаш тамоман људо шавад. Аз ин љињат,
айёме ки ў дар саёњат буд, шоир метавонист «Рўшноинома»-и худро ба забони
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модарии худ, яъне ба забони форсии тољикї, на ин ки ба ягон забони дигар
таълиф намояд. Агар дар њаќиќат «Рўшноинома» њангоми дар саёњат будани
шоир навишта шуда бошад, мо метавонем эътироф кунем, ки шояд маснавии
мазкур дафъаи дувум дар Юмгон бо ќалами Носир тањрир гардидааст. Зеро,
чунон ки мо зикр намуда будем, шоир дар «Рўшноинома»-и худ мегўяд:
«Зи Њуљљат ин суханро ёд медор,
Ки дар Юмгон нишаста подшањвор».68
Ба фикри мо, ин байт равшан нишон медињад, ки таълифи маснавї дар
Юмгон шудааст, њељ набошад дар Юмгон аз тарафи муаллиф дубора тањрир
ёфтааст.
«Рўшноинома»-и мансур, ки дар соли 1948 В.Иванов нашр намудааст,
баъзе ќисмњои барои мо хеле ањамиятнокро надорад (масалан, «Дар мазаммати
шуаро», «Дар мазаммати ѓаммозон» ва ѓайра), ки дар «Рўшноинома»-и
манзум мављуданд. Ин њаминро нишон медињад, ки рисолаи номбаршуда агар
дар њаќиќат аз тарафи худи Носири Хусрав таълиф шуда бошад, бо ќалами
муњаррирони тамаъкор тањриф ёфтааст. Ба иддаои ин ки маснавї дубора тањрир
ёфтааст дигар хусусиятњои худи матни табъгардидаи «Рисолаи шаш фасл» њам
шањодат медињанд: дар нашри «Рисола» баъзе хусусиятњои талаффузии котиб
ё муњаррири он инъикос ёфтааст. Чунончи, ба љои якдигар кор фармудани
овозњои њамсадо ва садонок, консонантизм: рўшноњї – рўшної,69 људоњї
– људої,70 ки ин хусусиятњои талаффузї барои тољикони Бадахшон хос аст.71
Ѓайр аз ин, боз чанде хусусиятњои дигари нашри мазкури «Рисолаи шаш фасл»ро низ бояд ќайд намоем: ба љои бандаки феъли шахси III «ад» кор фармудани
«а», масалан: «ранља» ба љои «ранљад»,72 кор фармудани «ўро бубина» ба љои
«ўро бубинад»73 ва ѓайра.
«Рўшноинома»-и мансур аз шаш фасл иборат аст. Бо диќќат шиносо шу
дан бо ин рисола чунин тасаввур пайдо мекунонад, ки он дастури хоси фалса
фаи мазњаби исмоилї мебошад.
Ќисми калони «Рушноинома»-и манзум масъалањои фалсафї-метафизикии
оид ба коинотро низ дар бар мегирад. Маснавии дувум «Саодатнома» бошад,
бештар ба масъалањои зиндагии дунёї бахшида шудааст ва аз ин сабаб барои
омўхтани афкори љамъиятии асри XI ањамияти калон дорад.
Дар њолате, ки баъзе аз котибон ва муњаррирон «Рўшноинома»-и Носири
Хусравро тањриф намуда, «Рисолаи шаш фасл»-ро дар сурати њозирааш тартиб
додаанд, ки дар натиљаи ин сохтакорї бахшњои танќидии тезу тунди асли он
хориљ карда шудааст, «Саодатнома»-и шоирро мекўшанд аз доираи таълифоти
Носири Хусрав тамоман берун кунанд. Чунончи, ноширони девони Носири
Хусрав Таќизода ва Минавї тарафдори њамин фикр њастанд.74 Иванов бошад
«Саодатнома»-ро таснифи яке аз шогирдони Носир эълон мекунад.75 Дар
хусуси асари Носир будан ё набудани «Саодатнома» њоло мо фаќат њаминро
гуфта мегузарем, ки дар поёни маснавии мазкур дар боби «Дар хатми китоб»
муаллиф номи худашро ќайд кардааст:
Бикун дар гўш, к-ин дурри самин аст,
Њадиси Носир ибни Хусрав ин аст.76
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Ношири девони номбаршудаи Носир (ДМ) ќайд мекунад, ки дар даст
нависи истифода бурдашуда ин байт мављуд нест ва он ду мисраъ аз нашри
Берлин гирифта шудааст. Далелњои дигари он ношири «Саодатнома» инчунин
чандон боварибахш нест. Аз њамон боби «Саодатнома» байти
Саодат ёр хоњї дар њама кор,
Суханњои шариф аз даст магзор.77
-ро эзоњ дода, ноширон калимаи «шариф»-ро тахаллуси муаллифе эълон
кардан мехоњанд, ки гўё маснавиро ў навишта бошад78 ва њол он ки дар баъзе
нусхањои дигари маснавї ба љои ва ё баробари байти мазкур байти зерин дида
мешавад:
Саодат боз хоњї дар њама кор,
Њадиси Носири Хусрав нигањ дор.79
Яке аз далелњои ноширон иборат аз он аст, ки дар «Саодатнома» фикрњои
Носири Хусрав такрор шудаанд.80 Дар ин хусус њоло мо фаќат њаминро гуфта
гузаштан мехоњем, ки Носири Хусрав њељ гоњ дар сухан аз такрори лозима даст
накашидааст.81 Эзоњи батафсили ин масъаларо ба љои дигар мавќуф гузошта,
њоло як байти Носирро ба ёд меоварем, ки худи он љавоби хуб мешавад:
Дар шеър зи такрори сухан бок набошад,
Зеро ки хуш ояд сухани наѓз ба такрор.82
Њамин навъ эродњои ноширони девони шоир дар хусуси «Мунозира бо
худо»-и83 Носири Хусрав њам њаст. Ќатъи назар аз он ки ин асари Носир дар
њамаи дастнависњои ба ноширон маълум дида шудааст, онњо мекўшанд, ки
њам аз доираи таълифоти ў берун карда, аќидаи Носирро таѓйир дињанд.
«Мунозира бо худо»-и Носирро эзоњ дода, ноширон чунин менависанд:
«Чун ин абёт мутафарриќан дар тамоми нусхаи мављуда ёфт шуд, дар девон
забт шуд, лекин ба мулоњизаи ракокати ѓолиби алфоз ва сафоњати аксари
маонї ба назар намеояд, ки аз Њаким Носири Хусрав бошад».84
Яке аз далелњои ин даъво иборат аз он аст, ки гўё фикрњои дар он ќасида
баёнёфта барои Носири Хусрав хос нест. Ва њол он ки дар дигар осори Носир
чунин байтњои мазмунан бидъат ва илњодкорона хеле зиёд дида мешаванд.85
Ѓайр аз ин, дар охири «Мунозира бо худо» номи худи Носир низ њаст:
Тафаккур, Носир, аз андеша дур аст,
Паи ин риштаро бояд буридан.86
Њамин тариќ, ба аќидаи мо бахшњои бењтарини девон, «Рўшноиномаи»и Носири Хусрав ќатъи назар аз таѓйироте, ки ба ќалами котибони гуногун
тааллуќ дорад, намунаи вижаи асри XI мебошад. «Рушноинома» ва «Са
одатнома» намунаи осори дидактикї (таълимї) њисоб меёбанд. Вале ин осор
фаќат бо масъалањои панду насињат мањдуд намегардад. Бахши намоёни
маснавињои мазкур ва девони шоир танќиди маќомоти феодалї, шоирони
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маддоњ, судхўрон ва муфтхўрон ва дигарњоро дар бар мегирад. Муаллиф
инчунин ба васфи мењнат ва дењќонон ва косибон диќќати худро љалб намуда,
барои ташвиќи ањамияти онњо барои љамъият хеле кўшиш менамояд. Ба асоси
ин рафтори шоир, хайрхоњии ў нисбат ба оммаи халќ эътироф шудааст, ки
њангоми тадќиќи пурраи њар як таълифи шоир ин масъалањоро батафсил
баррасї намудан лозим аст.
Масъалаи услуби асарњои Носири Хусрав хеле љолиби диќќат буда,
тадќиќи алоњидаеро дар якљоягї бо асарњои муосиронаш талаб менамояд.
Вале њангоме ки мо аз майлон ва баъзе хусусиятњои эљодиёти шоир сухан
кардем, зарур аст, ки њељ набошад баъзе љињатњои умумии услубиашро њам
ќайд намоем. Ба замми ин ваќте ки фикрњои баъзе аз муњаќќиќин дар ин
бора ба мо маълуманд, мо низ мехоњем чанд андешаи хешро баён кунем.
Зеро мулоњизањои тадќиќотчиён оид ба забон ва усули баёни шоир одатан ба
якдигар мухолифанд. Чунончи, шарќшиноси англис Э. Браун менависад, ки
њар ду маснавии Носир – «Саодатнома» ва «Рўшноинома» аз љињати талаботи
шеърї назар ба «Девон»-и шоир хеле паст меистанд.87
Тадќиќотчии итолиёї Питсси аз мањорати шоир дар «Рўшноинома»
сухан карда, лирикаи шоирро паст мешуморад, вале боз ќайд менамояд, ки
дар лирикаи ў низ фикрњои љолиби диќќат њаст.88 Олими рус А. Кримский ба
лирикаи Носир бањои дурусттар додааст.89
А.А.Семёнов «наќши архаистї» («архаичный отпечаток») доштани таъ
лифоти Носирро, аз љумла «Девон»-и ўро ќайд менамояд. Муњаќќиќи дигари
шўравї Е. Э. Бертелс чунин мешуморад, ки «Забон (-и Носири Хусрав – К.А.)
бисёр мушкил ва архаистї мебошад ва калимањои помирї зоњир мешаванд».90
Бањои ба забони Носири Хусрав додаи Л. Бузургзода диќкатљалбкунанда
аст. Ў Носирро яке аз асосгузорони забони адабии тољикон мешуморад ва
њамчун хидмати хуби шоир ќайд менамояд, ки «забони модарии тољикиашро
ў бо арабизм то дараљае, ки аксари олимон ва шоирони дарборї мекарданд,
пур нанамудааст».91
Аз муњаќќиќини Эрон Ризозода Шафаќ услуби хос доштани Носири Хус
равро иќрор намуда, менависад, ки «...шояд касе ќасидаи Фаррухиро шунида
ва онро аз Унсурї тасаввур намояд, вале сабки Носири Хусрав камтар бо они
дигарон иштибоњ мешавад, зеро суханаш лањни хос дорад».92
Чї навъе ки дида мешавад, аќидаи олимони шарќшинос доир ба забон ва
услуби Носир гоногун буда, аксар ваќт он аќидањоро бањои шахсї ё нопойдор
метавон шумурд. Дар њамин масъала суханронии В. Иванов, ки нуќтаи назари
шарќшиносони англиси замонашро пешкаш менамояд, дар масъалаи услуб ва
бањои эљодиёти Носир ба таассуб расидааст. Барои њамин ба китоби В. Иванов
«W.Iwanow. Nasiri Khosrau and ismailism» («Носири Хусрав ва исмоилизм»),
ки онро болотар номбар карда будем, изњори назар намудан лозим аст. Дар
ин китоб муаллиф дар масъалаи забон ва тарзи ифодаи шоир бо бањои «нав»
баромад менамояд. Вай менависад: «Назми Носир нињоят якоњанг аст ва назар
ба маснавињои аксари муосиронаш њамон ќадар хом ва номунтазам (crude and
rustic) мебошад, ки асарњои фалсафии ўянд».93 Ва ё дар љои дигар: «Њамаи
онњо (асарњои Носир – К.А.) дорои осори фаромўшнашавандаи номунтазами
бадтаркиб, хомї ва кашмакаши сахт њатто барои ифодаи оддитарин фикрњо
мебошанд... «Вале услуби (style) ў нињоят бемањорат, дилгиркунанда, пур аз
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такрорњои нодаркор, бе њељ шарораи гениалї ва оригиналї бо як оњанги томми
безоркунанда, њамеша ба такрори њаќиќатњо ва бемазагињои ба њама маълум
майлдор аст».94 В. Иванов ба ин масъала ѓарази андеша дорад: ў намехоњад
тасаввур кунад, ки Носири Хусрав на фаќат ба муќобили ноинсофињо ва бе
адолатињои замони худ, балки инчунин бар зидди назми дарборї ва шоирони
маддоњ баромад кардааст. Ин муносибати ба назми дарборї ва шоирони
маддоњ доштаашро Носир бо услуби соддаи «оммафањм» ифода кардааст.
Носири Хусрав њељ гоњ майле накардааст, ки ба услуби маддоњони дарборї,
ки забони нињоят душвор, зоњиран серобуранг ва аксаран номафњум доштанд,
пайравї кунад. Баръакс, ў бо тамоми услуби эљодии худ бар зидди ин баромада,
барои соддагї, осонфањмии тарзи ифода кўшиш кардааст. Инро худаш хуб
медонист. Дар ин хусус дар девонаш шоир мегўяд, ки:
Эй Њуљљати бисёрсухан, дафтар пеш ор,
В-аз нўги ќалам дурри суханњот фурў бор.
Њарчанд ки бисёру дароз аст суханњот,
Чун хуб хуш аст, он на дароз асту на бисёр.
Нав кун суханеро, ки хуб шуд ба маонї
Чун хоки куњанро ба бањор абри гуњарбор...
Дар шеър зи такрори сухан бок набошад,
Зеро ки хуш ояд сухани наѓз ба такрор.95
Дар њаќиќат, забони маснавињо ва дигар шеърњои шоир бисёр оддї ва
оммафањм буда, суханбозии барзиёдро надорад. Зеро Носир фикрњои фалсафї
ва иљтимоии тезу тунд ва аќидањои мазњабии хешро мехост бо услуби сабук
ва тарзи равшани ифода инъикос кунад, то ки онњо фањмо ва дастраси омма
гарданд.
Њамин гуна арзандагии услуби Носир, ки ба худаш хос буда, дорои
мазмуни баланд мебошад, иборат аз он аст, ки ин услуб нисбат ба назми
дарборї, барои оммаи мењнатии халќ наздиктар, мафњумтар ва шавќовартар
аст. Пас, маълум мешавад, ки В.Иванов Носири оммадўстро ба «дуруштї» ва
«номунтазамии шеърї», ба акс кунонидани задухўрдњои њаётї таъна намуда,
њамон маќоми таассубомезро ошкоро тањсин менамояд. Мањз барои њамин
В.Иванов дар шахсияти Носири Хусрав танњо пайрави мазњаби исмоилияро
дида, ўро њамчун шоири моњир, файласуф ва одами инсонпараст инкор
мекунад.96
Дар сохтакорї нињоят боло рафта, барои он ки худро бањодињандаи
фавќулъодда нишон дода, ба хонандагон гуфтањояшро маъќул кунонад, В.
Иванов маљбур шудааст, ки аз фикрњои шарќшиносони аврупої низ чашм
пўшї намояд. Аз ин љост, ки ў аз ќайди Њ.Эте чашм пўшидааст, ки назми
«Рўшноинома»-ро шеъри хушоњанги ѓалатї97 номида мегўяд, ки такрорњои
дар маснавињо буда, натиљаи фаъолияти бошууронаи худи Носири Хусрав
мебошанд.98
Дар њаќиќат, дар назми Носири Хусрав такрори фикрњо ва иборањо воме
хўранд ва баъзан онњо хеле хосанд. Чунончи, мисолњои зеринро бо њамдигар
муќоиса намудан мумкин аст:
86
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Макун њамроњии кас н-озмуда,
Тафовут дон зи дида то шунуда.99
Макун бовар суханњои шунида,
Шунида кай бувад њаргиз чу дида.100
Зи некон бош, андар некўї кўш,
Макун некии кас аз дил фаромўш.
Касе, к-ў бо ту некї кард як бор,
Њамеша он накўї ёд медор.101
Аммо Носири Хусрав ин услубро бошуурона интихоб кардааст ба он
аќидае, ки «дар шеър зи такрори сухан бок набошад, – зеро ки хуш ояд сухани
наѓз ба такрор».102 Вобаста ба њамаи ин љолиби диќќат аст, ки зарбулмасали
дар байни омма њоло њам машњури «Шунидан кай бувад монанди дидан»-ро103
дар назм шоир ба тарзи гуногун кор фармудааст ва ё Носир «Макаш беш аз
гилеми хештан пой»104 мегўяд, ки ин њам зарбулмасали дар байни халќ машњур
мебошад: «Аз кўрпаат зиёд поятро макаш» ва ё «Ба кўрпа нигоњ карда пой
дароз кардан». Дар ин хусус њамин тавр тахмин метавон кард, ки ё Носир
зарбулмасалњои дар замонаш маълумро истифода бурдааст ва ё суханони
ўро халќ ба сифати маќол ва зарбулмасал ќабул кардааст. Дар њар сурат
ин њаќиќат шањодат медињад, ки эљодиёти Носири Хусрав дорои унсурњои
фолклори тољик буда, ба оммаи халќ хеле наздик аст: аз њамин сабаб рафтори
Носир барои зењни халќ наздик намудани назм дар асри XI шоистаи зикр аст.
Ин услуб ва тарзи ифода боз як бор тасдиќ менамояд, ки Носири Хусрав, ба
хидмати халќи худ тамоман дода шуда буд.
Мањорати назми Носир бошад, аз як љињат бо шўњратнокиаш дар байни
халќи тољик, аз љињати дигар, бо андешањои пурмазмун ва эътиборнокии
дигар устодони номдори адабиёти тољик, ки дар ин хусус фикрњояшонро ќайд
намудаанд, исбот мешаванд. Чунончи, дар асри XV Абдурањмони Љомї –
олим, шоир, шеършинос ва мусиќашиноси забардасти тољик дар бораи Носири
Хусрав навиштааст, ки ў «...дар саноати шеър моњир буд ва дар фунуни њикмат
комил».105
Дар хулоса њаминро гуфтан мумкин аст, ки услуб ва тарзи ифодаи Носири
Хусрав мувофиќ аст ба услуби шоир ва мутафаккири намоёни асри XI-и тољик,
ки эљодиёташ (дар ќисми бењтарини ў) тамоюли халќї дошта, акскунандаи
ањволу рўњияи гуногуни љамъият мебошад. Услуб ва тарзи ифодаи Носир
ба худаш хос буда, нисбат ба услуби шоирони маддоњи дарбории даврааш
маќоми хосро ишѓол менамояд. Аќидаи шарќшинос В.Ивановро, ки ба
эљодиёт ва номи шоир бар хилофи њаќиќат, бе он ки аќоиди иљтимоии ўро дар
назар гирифта бошад, бањо медињад, њамчун намунае аз сохтакории беасосе
шумурдан ва маънидод кардан муносиб аст.
Омўхтани осори боќимондаи Носири Хусрав барои ањли тањќиќи фар
њанги форсу тољик вазифаи бошараф буда, кори калони љиддии ояндаро
мунтазир аст. Тадќиќоти оянда якчанд масъалаи сарпечи эљодиёти Носир,
инчунин масъалањои бо эљодиёти ў вобастаро равшан хоњад намуд.
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Мо дар ин ќайдњои худ фаќат њамон вазифаро гузошта будем, ки да
раљаи омўхта шудани эљодиёти асосии Носири Хусравро аз рўи тадќиќоти
нашргардида аз назар гузаронем. Баробари њамин кўшида шуд, ки баъзе
хусусиятњои эљодиёти Носири Хусравро (њарчанд то андозае бошад њам) эзоњ
дода, нисбат ба баъзе каљравињое, ки дар бањо додан ба эљодиёти шоир ва
мутафаккири мо мављуд аст, изњори аќида намоем.106
Равшан аст, ки дар чунин маќола тадќиќи мукаммали эљодиёти шоирро
додан аз имконият берун аст. Ба њамин сабаб њам якчанд масъалањои эљодиёти
Носири Хусрав фаќат номбар шуд, якчанд проблемањои эљодиёти шоир њоло
тадќиќи худро нигарон аст.
Ќатъи назар аз њамаи ин, метавонем такрор намоем, ки Носири Хусрав
яке аз мардони мунњасир ба фарди тамаддуни тољик аст ва номи ў дар байни
халќи мо хоњад монд.
Байти зерин шиори асосї ва њадафи зиндагии ўст:
Зи мардум зодаї, бо мардумї бош,
Чї бошад дев будан? Одамї бош!107
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бораи шумораи абёти «Саодатнома» худи муаллиф хабар медињад:
Бигуфтам байт сесад аз дили пок,
Њама дўшизагони табъу идрок.
Табиат дода ороиш тамомаш,
Хирад карда «Саодатнома» номаш.
(«Саодатнома», чопи «Коваёнї», с. 18, боби 30).
58. Ин «Ифтитоњ» чи дар чопи мазкури А.А.Семёнов, чи мувофиќи гуфти
В.Иванов дар дастнависњо, ки ба вай маълуманд, мављуд нест. Ба Эте 5 даст
навис маълум будааст, ки аз он фаќат яктоаш дорои «Ифтитоњ» будааст
(2БМС, I. XXXIII, 8. 650). Дар дастнависи № 2516 собиќ Институти забон ва
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адабиёти АУ Тољикистон инчунин «Ифтитоњ» вуљуд надорад. Ин нусха њоло
дар ИШМХ АУ Тољикистон нигањдорї мешавад.
59. Њазаљи мусаддаси маќсур.
60. «Рўшноинома»-и нашри А.А.Семёнов бар хилофи чопи Эте, ки 32 ќисм
дорад, фаќат аз 22 «гуфтор» иборат аст, зеро баъзе ќисмњои аз љињати мазмун
наздик буда якљоя карда шудаанд.
61. ЗКВ, т. V., с.591, ЗКВ, т. V., Л., 1930, с. 590.
62. Е.Вгоwnе. А liteгагу history of Регsia, v. II, р.245.
63. ZDMG, t.33, SS. 646-649, t.34, 5.638, шарњи 5.
64. «Рўшноинома», чопи «Коваёнї», с. 35.
65. H.Ethe. Giph, v. II, p.280.
66. W.Iwanow. Nasiri Khosrau and ismailism, рр.49-50.
67. Њамон љо, с.71.
68. «Рўшноинома», чопи «Коваёнї», с. 15, ДБ, с. 521; ЗКВ, т. V., Л., 1930,
с. 596.
69. Њамон љо, с. 3.
70. Њамон љо, с.11
71. А.Н.Болдырев. Бадахшанский фольклор. «Советское востоковедения»,
т. V., Л., 1948, с. 282
72. Њамон љо, с. 28.
73. Њамон љо, с. 43.
74. ДМ, зайли 3 бар дебочаи китоб, с,692
75. W.Iwanow. Nasiri Khosrau and ismailism, р.53.
76. ДМ, с.561.
77. ДМ, с.561
78. ДМ, с. 692, ќайд барои с.61.
79. ДМ, с. ќайди 4, инчунин «Саодатнома», чопи «Коваёнї» с. 18, кайди
2.
80. ДМ, с. 692, ќайд барои с. 561
81. Н. Еthe. ZDVG, t.33, S. 650.
82. ДМ. С, 192.
83. ДМ, с. 364-368.
84. ДМ. С, 364.
85. ДМ, с. 47, 77, 267, 508-509 ва ѓайра: Китоби «Зод-ул мусофирин»-и
Њаким Носири Хусрав, Берлин, нашри «Коваёнї», с. 173; А. Эделман. Шоир,
мутафаккир, сайёњ ва ходими бузурги тољик. «Мактаби советї», 1952, № 12,
с.40-41.
86. ДМ. С, 368.
87. Е.Вгоwnе. А literагу hisогу оf Регsiа, v II, р.245; А.Крымский. История
Персии..., с. 488.
88. Њамон љо, с. 489.
89. «Иран», I, с. 219.
90. Е. Бертельс. Курс истории пирсидской летиратуры, конспект лекций
записанный Г. Птициным, Л., ЛИФ-ЛИ, с. 118.
91. Л.Бузургзода. Искатель правды и справедливости Носир Хисроу.
Сталинабад, 1949, с. 22.
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92. Ризозода Шафаќ. Таърихи адабиёти Эрон, Тењрон, 1321, с. 146; Ма
ликушшуаро Бањор аз баъзе хусусиятњои асарњои насрии Носир сухан ронда,
доир ба девон ва маснавињои шоир њарфе назадааст. (М.Бањор. Сабкшиносї,
с. 152-153).
93. W.Iwanow. Nasiri Khosrau and ismailism, рp.64-65.
94. Њамон љо, с.11.
95. ДМ, с.192.
96. В.Иванов дар китоби номбаршудааш дар бораи «шахсияти даб
дабаноки (inflated) Носири файласуф» сухан карда мегўяд, ки «ў на истеъдод,
на маълумоти мунтазам дошт, ки файласуфи њаќиќї шуда тавонад, яъне касе,
ки идеяњои нав эљод кунад, на ин ки хондањояшро фаќат такрор намояд» (с.
33) В.Иванов худ ба худаш мухолифат мекунад. Чунончи, истеъдод, санъат
ва маълумоти шоирро тамоман инкор ва рад карда, дар љои дигари асараш
менависад, ки Носири Хусрав дар Юмгон «имкониятњои бисёр калон дошт, ки
истеъдодњо ва кўшишњояшро ба кор барад» (с. 36). Дар хусуси Н. Хусрав њамчун
файласуф ниг.: Очерки по истории философии и общественно-политической
мысли народов СССР, I, АН СССР, М., 1955, с. 88-89.
97. GJPh. II. S.280
98. ZDMG, t.33, S.650
99. ДМ, с. 547
100. ДМ, с. 533. Дар њошияи ношир ба љои «њаргиз чу» «монанди» дода
шудааст.
101. ДМ, с. 546
102. ДМ, с. 192
103. A.Mirzoew. Zarbulmasalhoi tojik, Stalinobod, 1940, s. 74.
104. Дм, с. 552, чунин мисолњоро зиёд овардан мумкин аст, ки мавзўи
тадќиќоти махсус шуда њам метавонад.
105. Абдурањмони Љомї. Бањористон; чопи њиндии 1321, с. 92.
106. Дар бораи Носири Хусрав солњои охир маќолаи зиёд ва чанд китоби
љиддии тањќиќї чоп шудааст, ки дар онњо матолиби зиёди бањсомез низ бар
расї шудааст.
107. ДМ, с. 548.
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Хољуи Кирмонї
(рўзгор ва осор)
Эљодиёти Хољуи Кирмонї таќрибан аз солњои 50-уми асри XIX диќќати
муњаќќиќонро љалб намуда омадааст. Тартибдињандагони фењристњо, монанди
Блоше, Дорн, Рё, Браун, Фабритсио ва ѓайра дар фењристњояшон тавсифи
нусхањои хаттии девон ва маљмўањои маснавиёти Хољуро мухтасаран баён
намудаанд. Дар ин кутуб, њамчунин дар тазкирањо баъзан маълумоти носањењ
оварда шуда, гоњо санањои њаёт ва таълифоти шоир иштибоњан зикр ёфтааст.
Аз мусташриќини аввалине, ки бевосита ба эљодиёти шоир дахл намудаанд,
Ф.Эрдман мебошад.1 Дар маќолаи ў баъзе маълумоти нисбатан батафсиле
оварда шуда бошад њам, кори ў аз иштибоњоти зиёд холї нест.Эрдман тав
сифи нусхаи «Хамса»-и шоирро, ки он ваќт дар шањри Ќазон нигоњ дошта
мешудааст, инчунин наќли мухтасари мундариљаи «Наврўзу Гул» ва «Њумой
ва Њумоюн»-ро низ дода буд. Дар бораи Хољу баъзе ќайдњои људогона дар
кутуби дигар ховаршиносони Аврупо – Шефер, Питсси ва ѓайра низ оварда
шудааст. Аз шарќшиносони рус А.Кримский Хољуро дар силсилаи шуарои
Табрезу Шероз ёд намудааст. Вале ў њам бо зикри мухтасари маснавињо ва
девони шоир, инчунин бо овардани маълумоти библиографии мављуда ќаноат
карда буд.2 Э.Браун дар «Таърихи адабии Эрон» – барои Хољуи Кирмонї
як ќисми мустаќилеро тахсис намуда,3 ба ѓайри маълумоти тарљумаињолии
Хољу дар бораи як ќисми иштибоњоти Эрдман таваќќуф намуда, мундариљаи
«Хамса»-и Хољуро зикр кардааст. Баъди ин дар чанд китоби умумии рољеъ
ба адабиёти форсї номи Хољуи Кирмонї бурда шудааст, вале муаллифон аз
доираи маълумоти китоби Браун кам берун баромадаанд ва ё баъзан вобаста
бо тањлили масоили алоњидаи адабиёти форсї ба эљодиёти ин шоир дахл
намудаанд.
Шиблии Нўъмонї дар «Шеър-ул-Аљам»4 дар зимни тањќиќи ѓазалсарої
ба ѓазалиёти Хољу дахл кардааст. Вале муњокимаи ин муаллиф дар бораи
Хољу танњо ба масъалаи равшан намудани муносибати эљодии Њофиз ва Хољу
мебошад.
Шарњи њоли мухтасари Хољу, ки ба ќалами Њусайн Масрур навишта
шуда, дар чопи «Равзат-ул-анвор»-и шоир ба сифати дебочаи китоб дарљ
ёфтааст.5 Рисолачаи марњум Саид Нафисї ба унвони «Нахлбанди шуаро»6
баёни маълумоти тазкирањо ва шарњи њоли Хољуро шомил аст. Дар ќисми
боќимондаи он намуна ва порчањои маснавињои шоир дода шудааст.
Дар солњои чињил китоби донишманди эронї Муњаммад Муин «Нук
тадоне базлагў чун Њофизи ширинсухан» нашр шуд, ки дар ќисми сеюми он
«Муосирини Хоља аз шуаро» пас аз овардани маълумоти тарљумаињолии
Хољу ва аз эљодиёти ў сухан рондан, ба масъалаи робитаи эљодии ин ду шоир
гузашта, ба матлаби услуб низ фикрронї кардааст.7
Дар соли 1957 девони комили Хољуи Кирмонї аз чоп баромад.8 Ин де
вон дар асоси нусхаи замони шоир ва чанде нусхањои мўътабари дигар ба
табъ тайёр шуд, ки ин барои равшан намудани асолати бисёр ѓазалњои Хољу
ёрї мерасонад. Илова бар ин, ношири китоб Ањмад Суњайлии Хонсорї дар
муќаддимаи худ санаде аз маълумоти тозаи тарљумаињолї оварда, инчунин ба
масъалаи Хољу ва робитаи эљодии вай бо Њофиз ва Саъдї ва муайян намудани
муосирони шоир, ки дар ќасоиди ў зикр ёфтаанд, хело диќќат кардааст.
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Дертар Иброњим Бурњони Озод бо 36 муаммои шоир, ки онњо дар девон
бе љавоб оварда шудаанд, машѓулият намуда, беш аз 50 муамморо њал карда
дар «Паёми навин» чоп намуд, ки ин низ як иќдоми навест дар роњи омўхтани
эљодиёти Хољу.9
Дар Иттињоди Шўравї асари алоњидаи ба Хољу бахшида то солњои охир
ба вуљуд наёмада буд. Аввалин асаре, ки дар он аз осори Хољу сухан мерваад,
фењристи таърихшиноси марњум А.А.Семёнов мебошад. Муаллиф дар фењрист
ду нусхаи маљмўаи ашъор, ду нусхаи девон, як дастнависи «Наврўзу Гул» ва
«Њумой ва Њумоюн» ва як дастнависи «Камолнома», «Гавњарнома» ва «Њумой
ва Њумоюн»-и шоирро аз фонди АУ Ўзбекистон тавсиф кардааст.10 Вале дар
масъалаи омўхтани баъзе љињати осори Хољу ќадамњои аввалинро донишманди
маъруфи мо Е.Э.Бертелс гузоштааст. Ў дар зимни тадќиќ намудани «Махзанул-асрор»-и Низомии Ганљавї бисёр назирагўёни онро ном бурда, ба «Равзатул-анвор»-и Хољу эътибори махсус медињад. Муњаќќиќ ишора кардааст, ки
њикояњои њаштум, нўњум, сездањум, њафтдањуми маснавии Хољу бо њикояти
достони Низомї њамоњангии ќавї доранд.11 Маснавии Хољу бењтарин назираи
«Махзан-ул-асрор» мањсуб гардида, ба шуарои дигари баъдина низ таъсири
худро гузоштааст. Дар ин бобат Е.Э.Бертелс ќайд мекунад, ки дар «Махзанул-асрор»-и муаллифи ќарни XV Мирњайдари Маљзуби Њиротї (ба забони
туркии ўзбекї наишта шудааст) на танњо таъсири достони њамноми Низомии
Ганљавї, балки пайравї намудани ин шоир ба «Равзат-ул-анвор», ба њар њол
нињоят наздик будани боби савумаш ба боби чањордањуми достони Хољуи
Кирмонї тамоман равшан ва ошкор аст.
Дар солњои охир бо маќсади муайян намудани сарчашмањои маснавии
«Гулу Наврўз»-и Лутфї (асри XV), адабиётшиноси ўзбек Э.Р.Рустамов ба
достонњои њамноми Хољуи Кирмонї ва Љалоли Табиб аз нуќтаи назари
муќоясаи онњо мурољиат намудааст.12 Аммо масъалаи таъсири мусбати Хољуи
Кирмонї ба Лутфї ва Алишери Навої соли 1964 дар маљаллаи илмии АУ
Ўзбекистон, «Узбек тили ва адабиёт» (№6) аз тарафи Т.Ањмадов ба миён
гузошта шуда буд.
Нависандаи ин сатрњо дар зарфи чандин солњо дар мавзўи эљодиёти Хољуи
Кирмонї ва мавќеи ин суханвар дар достонсарої дар ќарни XIV тањќиќот
мебарад. Як ќисми ин љустуљўњои илмї дар ду љилди мустаќили матни
илмї-интиќодии љолибтарин достонњои ишќии Хољуи Кирмонї – «Њумой
ва Њумоюн»13 ва «Гулу Наврўз»,14 инчунин дар чанд маќолаи дигар ќисман
инъикос ёфта, дар солњои 1968-1972 ба манзури ањли илм ва хонандагон таќдим
гардидааст.
Ба њамин тариќ, эљодиёти ѓании Хољуи Кирмонї акнун нисбатан омўхта
шудааст ва мешавад гуфт, ки шўњрати сухангўии ў дар мамолики Шарќу Ѓарб
ва собиќ Иттињоди Шўравї диќќати ањли илм ва адабро љалб намудааст.

* * *

Муаллифони китобњои бадеї ва таърих дар бораи Хољуи Кирмонї то
ба замони мо маълумоти зиёди мухталиф расонидаанд. Аксари маълумоти
«Тазкираи майхона»-и Мулло Абдуннабии Ќазвинї, «Њабиб-ус-сияр», таз
кираи «Сафинаи хушгў», «Кашф-уз-зунун», «Њафт иќлим» ба њам наздик бо
шанд њам, байни онњо ихтилофи зиёде дида мешавад. Вале хушбахтона Хољуи
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Кирмонї дар осори худ баъзе лањзањои асосии њаёт ва љараёни зиндагии худро
зикр кардааст.
Падари шоир Алї ибни Мањмуд ном дошта, гўё аз бузургони шањри
Кирмон будааст, ки номи фарзанди худро Мањмуд, кунияташро Абулато ва
лаќабашро Камолиддин гузошта будааст. Шоир соли 689 њиљрии ќамарї (1290
мелодї) ба дунё омадааст.
Овони кўдакї ва љавонии Хољу дар зодгоњи ў – шањри Кирмон гузаштааст.
Аз рўи ашъор ва мундариљаи он њукм кардан мумкин аст, ки Хољу аз ибтидои
зиндагониаш ба назм ва илми адаб завќи баланд доштааст, аксари улуми
даврони худ – илми шеър, фалсафа, илоњиёт, мантиќ, нуљум, таърих, тасаввуф
ва ѓайраро хеле хуб ва бо љањду кўшиш аз худ кардааст. Хољу дар баъзе байтњои
худ Кирмонро ба некї ва сухани хуш ба ёд меорад. Аммо ањволи маишии Хољу
дар Кирмон њамоно хуб набудааст, ки ин яке аз сабабњои орзуи аз Кирмон
њиљрат кардани ў бояд бошад. Чунончи, ў навиштааст:
Чу дар ин марњала Хољу асари ганљ наёфт,
Тарки ин манзили вайрон накунад, чун накунад.
Ва боз:
Хуррам он рўз, ки аз хиттаи Кирмон биравам,
Дилу љон дода зи даст аз паи љонон биравам.
Њамчу Хољу гарам аз ганљ насибе надињанд,
Рахт бар бандаму з-ин манзили вайрон биравам…
Ва боз:
Зи хона њељ нахезад, сафар гузин Хољу,
Ки шамъи дил бинишонд он, ки дар ватан биншаст.
Аз њамин ваќт Хољу ба фикри сафар ва саёњат меафтад, то барои касби
камол бо уламо ва фузалои давр робита пайдо кунад. Баъдтар дар маснавии
«Равзат-ул-анвор» ў навишта буд:
Ман, ки гул аз боѓи фалак чидаам,
Чор њади мулку малак дидаам.
… Дар сарам афтод њавои сафар
В-омадам аз хонаи сурат ба дар…
Нахустин шањре, ки ў ќарор мегирад, Шероз буд. Дар Шероз чанд ваќт
зиндагї карда, аз сўњбати донишмандони фозил, адибон ва олимони комил
ў бањравар гардид. Нињоят, дере нагузашта, ба Козирун, ба ватани орифи
аллома Шайх Аминиддин Муњаммад Козирунї кўчида омад. Дар ин љо шоир
орифи Козируниро пири худ ќарор дод.
Аммо фикру орзуи сафар ва саёњат Хољуро осуда намегузошт ва барои
ба маќсад расидан азми мањкаме дошт. Дар ин бора дар «Равзат-ул-анвор»
навиштааст:
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Азми рањил аз дилам ором бурд,
Мисрии килкам ба рањи Шом бурд…
… Чун фалак аз роњи Њиљозам биронд,
Даври мухолиф ба Ироќам расонд,
Буд маро њамчу насими бањор,
Њарзаравї дар шабу шабгир кор.
Гањ зи Аљам сўи Араб тохтан,
Гањ ба Араб сози Аљам сохтан.
Хољу дар бораи сафарњои худ ва саёњатњои њаљ дар асарњои дигари худ,
аз љумла дар рисолаи мансураш «Рисолат-ул-бодия» хеле батафсил истодааст.
Дар рисолаи зикршуда Хољу мегўяд: «Ба оњанги Њиљоз сози сафар сохтан ва
бо бузургони Ироќ аз роњи Сипоњон берун тохтан».15
Аммо њатто азобу уќубати роњњои дуру дароз, кўтањдастї ва мўњтољї
Хољуро аз маќсад – сафари пурхатар баргардонда натавонист ва чї навъе, ки
Ањмади Хонсорї ќайд кардааст «дар сафарњо гоњ аз ранљи роњ дар нола ва
афѓон буд ва замоне аз безарї зорикунон дар Љурун аз ташнагї менолид ва
дар Њамадон аз гуруснагї».16
Ба њамин тариќ Хољу њарчанд дар тангдастї ва мўњтољї зиндагї карда
бошад њам, вай дар Шом, Байтулмуќаддас, Њиљоз, Ироќ, Шероз, Баѓдод,
Љурун (номи вилоятест дар наздикии Њурмуз ва Бандари Аббос), Исфањон ва
Њамадон буда ва зиндагонї кардааст.
Мусофирати Хољу 19 сол (аз соли 713 њиљрї) тўл кашид, нињоят ў солњои
738-739 њиљрї (1338-1339) ба ватани худ – шањри Кирмон баргашт.
Нахустин достон, ки Хољу эљод намуд, маснавии «Њумой ва Њумоюн» буд.
Санаи назмаш 732 њиљрї – 1331 милодї аст. Дар ин ваќт Хољу 43 сол дошт ва
бо ашъори латифи обдораш маъруф гардид.
Хољу нахустин маснавии худ «Њумой ва Њумоюн»-ро дар соли 732 дар
Баѓдод ба охир расонд. Хољу ният дошт, ки зудтар онро ба султон Абўсаиди
Элхонї расонад, вале аз ин миён чор сол гузашта ва султон дар Табрез вафот
ёфта буд.
Шоир сахт навмед шуд, аммо дар ин миён як њодисаи дигар рўй дод, ки
таќдири минбаъдаи роњи шоирро њал кард. Дар ин њангом дар урдуи Элхон
ва Орпохон (њокими он сарзамин Хоља Тољиддин Ањмади Ироќї ном шахси
бо эътибор њозир буд), ки ў бо Хољу сухан ронд ва ўро хоњиш намуданд, ки
аз «Њумой ва Њумоюн» порчањо хонад. Достон ба њозирон хеле писанд омад.
Аз љумла Шамсиддин Муњаммад Ќозї ва Рукниддин Амидулмулк бо ташвиќи
Хоља Тољиддин Ањмад ба Хољу бисёр тањсин гуфтанд ва инъомњо доданд. Ањли
маљлис низ ўро њадяњо доданд. Ин воќеаи њаёти худро Хољу дар маснавии худ,
ки ба номи якчанд вазирони бомаърифат ба итмом расонидааст, меоварад.
Назми Хољуи шоир на танњо дар чунин як мавриди тасодуфї писандида
шудааст, балки дар бисёр шањрњое, ки дар солњои сафар ва ѓурбат истиќомат
кардааст, ќобили ќабул гардид. Ба ин муносибат чанд ишорате дар ѓазал ва
ќитъањои шоир мављуд аст, ки аз хушї ва ёди неки баъзе солњои њаёти шоир
дар баъзе шањру диёр шањодат медињанд. Чунончи, дар бораи давраи зиндагии
худ дар шањри Табрез, ки ба замони њукмронии Ѓиёсиддин Муњаммад баробар
меояд, ў навиштааст:
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Хољу канори Даљлаи Баѓдод љаннат аст,
Лекин миёни хиттаи Табрез хуштар аст.
Аммо ин муддати кўтоњи зиндагии шоир низ ба майли як нафар хољаи
адабдўст вобаста буду бас. Баъди чанде, ки Озарбойљонро талотуми љангу
љидоли соњибмансабон фаро гирифт, Хољу маљбур шуд, ки боз ба рањи љустуљўи
њомии нав афтад.
Зоњиран, шоир дар Миср низ чанд гање зиндагии мўътадилона мегузаро
над:
Ман ки дар Миср чу Яъќуб азизам доранд,
Чи нишинам, зи паи Юсуфи Канъон биравам.
Хушњолї ва дилбастагии шоир ба Миср низ бисёр тўл накашид. Вале ин
муддати кўтоњи зиндагии хуши ў бо ќувваи назм ва иќтидори шоириаш сахт
вобаста будааст. Ин љињати масъаларо худи Хољу хуб њис мекард ва дар ин
бора навишта буд:
Чу чашми Хизр аз шеъри ман равонафзост,
Аљаб мадор, ки он айни оби њайвон аст.
В-араш ба Миср чу Юсуф азиз медоранд,
Ѓариб нест, ки авранги моњи Канъон аст.
Њарчанд дар марњилањои њаёти худ Хољу бо саркардагон ва њукмронони
мањалњои мухталиф робита пайдо карда бошад њам, мисли шоњ Абўисњоќ шахсе
дар байни њокимон набудааст, ки миёни ўву шоир ба ин андоза пайвастагї ва
дўстии дутарафа ба вуљуд омада бошад. Ин њам бесабаб набуд. Чї навъе, ки
маълум аст, Абўисњоќ марди донишманду фозил ва хуштабъ будааст. Хољуи
Кирмонї аз ќадршиносї ва эњсону таќдирњои Абўисњоќ ба андозае муассир ва
розї буд, ки дар осораш ўро борњо ба некї ёд намудааст.
Хољуи Кирмонї як ќитъае дорад, ки мутааллиќ ба соли 727 (1326-27) њиљрї
дар ситоиш ва марсияти Орпохон гуфта шудааст. Дар ин асос Ањмад Суњайлии
Хонсорї ба хулосае меояд, ки то санаи мазкур шоир дар Табрез будааст ва пас
аз он дар солњои 738-739 (1338-39) ба ватани худ – Кирмон баргаштааст.
Њангоме шоир маснавии «Камолнома»-и худро ба охир мерасонд (744/
1343), соњиби фарзанд будааст. Номи фарзанди Хољу Муљириддин Абўсаиди
Алї будааст, ки шоир дар хотимаи маснавї хотирнишон мекунад.
Хољу поёни умрашро дар ватани худ Кирмон ва Шероз гузаронида ва
бештар ваќташро ба мутолиа ва кори эљодї сарф мекунад. Дар ин ваќт Хољу
хеле ољизу нотавон шуда буд, зеро ба замми пиронсолагиаш устухони пояш
њам шикаста будааст. Ин њолат шоирро хеле афгор ва мутаассир мекунад:
Дардо, ки шароби васл нохўрда бимонд
Хун дар танам аз дарди дил афсурда бимонд.
Пое, ки ба пўша по задї оламро
Аз дасти мани шикаста озурда бимонд.17
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Соли вафот ва воќеањое, ки дар охири умри Хољу рўй додаанд, чандон
равшан нест. Мувофиќи гуфтаи муаллифи «Хизонаи Омира», Ќозї Ањмади
Ѓаффорї дар китоби «Нигористон»-и худ охири њаёти Хољуро аз рўи «Таъ
рихи Љаъфарї» баён намудааст, ки ин њар ду китоб њоло дастрас нест. Аз
рўи гуфтаи ин муаллиф Хољуи шоир аз хабари подоше, ки Абўисњоќ барои
ќасидаи мадњияи ў дода будааст, гўё дилкаф шуда вафот ёфта бошад. Суњайлии
Хонсорї тамоман дуруст ќайд намудааст, ки дар девони шоир чунин ќасида,
ки ба ин сана баробар ояд, мављуд нест. Аммо санаи 753, ки њамчун соли фавти
шоир гўё аз рўи «Таърихи Љаъфарї» оварда шудааст, нисбат ба маълумоти
тазкиранависони дигари баъдина шояд ба њаќиќат наздик бошад.
Хољу дар Шероз дар Тали Танг, ки Аллоњу акбар ном доштааст, дафн
карда шуда будааст. Ба ин љињат ин байт низ машњур гардидааст:
Тани Хољуи Кирмонї ба Шероз
Ба Танг афтодааст Аллоњу акбар.18
Эљодиёти Хољу. Хољуи Кирмонї яке аз пурмањсултарин устодони сухани
форсу тољик аст. Вале куллиёти осори вай њељ гоњ чоп нашудааст ва мундариљаи
он низ комилан тањќиќ нагардидааст.
Эљодиёти назмии Хољуи Кирмониро ба ду бахш таќсим кардан мумкин
аст. Яке аз он бахшњо – маснавиёти шоир, дигаре девони вай.
Маснавиёти Хољу. Дар таърихи адаби форсу тољик Хољу пас аз Хусрави
Дењлавї, дувумин сарояндаи достонњои ишќї ва ахлоќї ва давомдињандаи
суннатњои Низомии Ганљавї ба шумор меравад. Ба вай шаш маснавї нисбат
дода мешавд, ки панљтоашро «Хамсаи Хољу» унвон кардаанд. Мо дар ин љо
маснавињоро мухтасаран зикр мекунем:
1. Аввалин маснавии Хољу «Њумой ва Њумоюн» аст, ки муаллиф дар соли
732 њиљрї (1332 мелодї) дар Баѓдод ба поён расонидааст. «Њумой ва Њумоюн»
ба вазни мутаќориб (фаўлун, фаўлун, фаўлун, фаўл) – вазни «Шоњнома»и Фирдавсї ва «Искандарнома»-и Низомии Ганљавї нигошта шудааст. Ин
маснавї дар мавзўи яке аз афсонањои бостонии Эронзамин буда аз ишќу
муњаббати пурмољарои Њумои Замини Ховарї – писари Шоњ Њушанг бо
Њумоюн – духтари Фаѓфури Чин ривоят мекунад.
Хољуи Кирмонї дебочаи достонашро ба номи Султон Абўсаид Бањодур ва
вазири ў Ѓиёсиддин Муњаммад, аммо хотимаи маснавиро ба номи Тољиддини
Ироќї ва Шамсиддин Мањмуди Сонї ва писари вай Рукниддини Мањдї бах
шидааст.
2. Дувумин маснавии Хољуи Кирмонї, ки пас аз дањ соли таълифи «Њумой
ва Њумоюн» сурудааст, достони «Гулу Наврўз» мебошад.
Ин достон ба вазни њазаљ (мафоїлун, мафоїлун, мафоїл), ба «Хусраву
Ширин»-и Низомии Ганљавї татаббўъ шудааст.
Ин маснавї њам ба яке аз мавзўъњои бостонї бахшида шудааст ва достони
муњаббати пурљўшу хурўши Наврўз – писари Шоњ Фирўзи Хуросонї бо Гул
духтари ќайсари Румро баён мекунад. Дар ин достон, Хољу, мисли маснавии
нахустинаш, ривояти пур аз набарду мумонаатњо, љасорат ва далерињои ќањ
рамононро бо мањорати баланди шоирї ва ќиссагўї оварда, пас аз ин душ
ворињо ва мољароњо онњоро ба висол мерасонад.
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Дебочаи «Гулу Наврўз»-ро муаллиф ба вазири замон – Тољиддин Ањмади
Ироќї бахшида, як боби охирро ба мадњи Абўисњоќ Иброњими Козирунї
тахсис намудааст.
3. Савумин маснавии Хољуи Кирмонї «Равзат-ул-анвор» аст, ки вайро
муаллиф ба истиќболи «Махзан-ул-асрор»-и Низомии Ганљавї ба вазни
сареъ (муфтаилун, мафтаилун, фоилун) сурудааст. Хољу ин асарашро ба номи
Шамсиддин Муњаммад Сонии Ќозї бахшидааст, ки вай њангоме вазири Абў
исњоќ ва чанде њукмрони Кирмон буд.
4. Чањорумин маснавии Хољуи Кирмонї манзумаи «Камолнома» аст.
Бино ба гуфтааш муаллиф ин маснавиро дар зарфи як-ду моњ сурудааст ва дар
соли 744 њиљрї — 1343 милодї поён ёфтааст. Дебочаи «Камолнома» дар мадњи
Шайх Абўисњоќи Козирунї буда, дар хотима Султон Љамолиддини Абўисњоќ
ибн Мањмудро васф намудааст.
Хољу ин манзумаашро ба вазни хафиф (фоилотун, мафоилун, фаълун) –
вазни «Бањромнома»-и Низомии Ганљавї ва маснавии «Њадиќат-ул-њаќиќат»и Саної сурудааст. «Камолнома»-и Хољу яке аз аввалин ва аз бењтарин
татаббўъњои «Бўстон»-и Шайх Саъдї ба шумор меравад.
5. Панљумин маснавии Хољуи Кирмонї «Гуњарнома» (ё «Гавњарнома»)
аст, ки муаллиф онро дар соли 746 њиљрї (1344 милодї) хатм кардааст.
Ин маснавї ба вазни њазаљ (мафоїлун, мафоїлун, мафоил) – вазни
«Хусраву Ширин»-и Низомии Ганљавї суруда шудааст. Дебочаи «Камолнома»
ба номи Амир Муборизиддин Муњаммади Музаффар унвон шудааст. Аммо
асли маснавї дорои зикри насабномаи хонадони Низомулмулки Тўсї – вазири
Салљуќиён аст, аз ин љињат барои омўхтани таърихи он силсила низ ањамият
дорад.
6. Маснавии шашум, ки ба Хољуи Кирмонї нисбат дода мешавад, дос
тони «Сомнома» аст. Таърихи таълифи ин манзума маълум нест. Бино ба
тахмини Саид Нафисї, муаллиф ин достонашро шояд байни солњои 732-742
њиљрї суруда бошад, ки инњо санањои таълифи «Њумой ва Њумоюн» ва «Гулу
Наврўз» мебошанд.
Достони «Сомнома» ба вазни мутаќориб гуфта шуда, яке аз силсилаи
осорест, ки ба таќлид ва пайравии «Шоњнома» – таълиф шудааст. Вай яке аз
љолибтарин ва аз муњимтарин афсонањои сиистонї буда, ќањрамонињои Сом,
бобои Рустами Достонро дар бар гирифтааст.
Девони Хољу ва мундариљаи он. Нусхањои девони Хољуи Кирмонї он
ќадар бисёр набошад њам, дар аксари китобхонањо ва фондњои хаттии шарќии
љањон мањфуз аст.
Нахустин матни интиќодии девони Хољуро соли 1957 дар Тењрон Ањ
мад Суњайлии Хонсорї тањия кардааст. Ањмад Суњайлии Хонсорї матни ин
тиќодии девони Хољуро дар зарфи чанд сол пухтакорона ба табъ расонд. Аз
панљ нусхаи дастнависе, ки тасњењкунанда барои ин чоп истифода намудааст,
яке дар соли 750 њиљрї, яъне се сол ќабл аз вафоти Хољу китобат шудааст.
Ин дастхат дар китобхонаи миллии Малики Хуросонии Эрон нигоњ дошта
мешавад. Аз байни нусхањое, ки дар ин чоп истифода шудааст, дастхатти
куллиёти шоир низ ќобили диќќат будааст, ки дар соли 829 њиљрї рўнавис
шуда дар њамон китобхона мањфуз аст. Њарчанд аз аввалу охири ин дастхат
вараќе чанд соќит аст, он нусха ба ањамияти калон соњиб аст, зеро мувофиќи
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маълумоти тасњењкунандаи матни интиќодии девон тамоми осори манзум ва
мансури шоир гўё дар ин дастхат мављуд будааст.
Аз гуфтаи боло пайдост, ки ашъори Хољу њанўз дар ваќти бар њаёт будани
шоир ба шакли девон мураттаб шудааст. Аз рўи дебочаи њамон дастхати соли
750 њиљрї, ки дар он Хољу њамчун шахси барњаёт зикр гардидааст, девони
шоирро ба тарзи зайл мураттаб кардаанд.
1. Ќисму-л-аввал, фї-т-тавњид ва-н-наът ва-л-мавоиз ва-л-њикам.
2. Ќисму-с-сонї, фї-л-мадоењ ва-т-тањонї ва-л-муќаттаот ва-л-мутоибот
ва-л-ахољї.
3. Ќисму-с-солис, фї-л-ѓазалиёт ва он маќсум аст бар ду синф ал-њазариёт
ва-с-сафариёт.
4. Ќисму-р-робеъ, фї-р-рубоиёт ва-л-муаммиёт ва-л-луѓат.
5. Ќисму-л-хомис, фї-л-маснавиёт ва он муштамил аст бар ду китоб –
«Њумой ва Њумоюн» ва «Гулу Наврўз».
Аммо тамоми девони Хољуро бар ду ќисм људо кардаанд, ки ќисми якуми
он «Саноеъ-ул-камол» ва ќисми дувумаш «Бадоеъ-ул-љамол» ном шудааст.
«Саноеъ-ул-камол» ќисми бештари девонро дар бар мегирад (сањ.93-565).19
Аз дебочаи дастхат пайдост, ки ин ќисми девони Хољуро чанде аз фузалои
замон мураттаб карда ба ин ќисм ду маснавї: «Њумой ва Њумоюн» ва «Гулу
Наврўз»-ро низ дохил намудаанд.
Ќисми «Саноеъ-ул-камол»-и девони Хољу ќасоид, ќитъаот, таркибот,
тарљеот ва ѓазалиёти шоирро дорост. Ѓазалиёт низ дар ду дафтар аст, ки яке
ѓазалиёти айёми сафар буда, ба ин муносибат сафариёт номида шудааст.
Дафтари дувум, ѓазалиётест дар мавќеи муќимї (дар њазар) гуфта шудааст ва
ба ин љињат «Китоб-ул-њазариёт фї-л-ѓазалиёти мин девони саноеъи-л-камол»
ном дорад.
Ќисми «Бадоеъ-ул-љамол» низ ќасоид (мадњия), таркибот, давтари ѓа
залиёт, ки «Шавќиёт» ном дорад ва рубоиёти ўро дорост.20 Дар ин девон
ашъоре, ки пас аз танзими девони «Саноеъ-ул-камол» эљод гардида буд, гирд
оварда шудааст.
Дар дебочаи девон ќайд карда шудааст, ки «Саноеъ-ул-камол» 25 њазор
байт дорад (сањ.92). Вале ба фикри Суњайлии Хонсорї, ки маснавињои шоирро
дар чопи худ дохил нанамудааст, адади абёти њамаи ашъори девони интиќодии
Хољу (бо 4340 байти «Бадоеъ-ул-љамол») ба 15076 байт мерасад.21
Ќасида. Ќисми зиёди девони Хољу аз ќасида иборат аст. Ќасида ва
мадњияњои ў ба њокимони замон, ба соњибмансабони хурду калон ва арбоби
мухталифи замон, инчунин ба мавзўъњои фалсафию илмї иншо шудаанд.
Албатта, дар баъзеи ин ќасидаю мадњияњо шоир ќитъањои хуб дорад, таш
бењњои санъаткорона ва тасвироти устодона эљод намудааст. Дар баъзе ќа
сидањои шоир ќитъањои шикоят аз замону ноадолатињо ва ногувории зиндагї,
каљрафтории фалак ва инчунин баёни њоли худ дида мешавад, ки аз ањамият
холї нест. Дар ќисмате аз ин ќасидањо тасвири воќеањои таърихии он замон
ањамияте доранд ва аз мубориза ва задухўрдњои байниќабилавї ва љангњои
феодалии харобиовар шањодат медињанд. Дар ќасидањои мадњияи худ шоир
дарди дил ва њолати рўњии худро камтар ошкор намуда бошад њам, дар
мавъизањои худ,22 ки бештар равияи андарзњои ирфониро доранд, ў назари
худро нисбат ба њаёти љорї, рољеъ ба замонаву носозгорињои он баён намуда,
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соњибмансабон ва забардастони замонро ба роњи адолат њидоят менамояд.
Масалан, дар як мавъизае, ки бо њисси ќалб ва эњсосоти самимї навиштааст,
њарисї ва мардумозориро чунин мазаммат кардааст:
Гарат ба мўњра фиребад замона чун афъї,
Бад-ин фусун машав эмин зи мўњрабозии мор.
Сипењр к-ин њама мегардад аз барои ду ќурс,
Чу нек дарнигарї њиндуест оинадор.
Туро чу сарв ба озодагї барояд ном,
Чу наргис ар нанињї чашм бар зару динор.
Хаёли ганљ зи роњат чунон бурун бурдаст,
Ки нестат хабар аз аждањои мардумхор.
Аз он шумор зарат кас наметавонад кард,
Кї дар шумор наёрї њисоби рўзи шумор.
Чи суд бар сари наргис кулоњи зарњуќќа,
Ки њаст рўзу шаб аз бањри шаш дирам бемор.
На марди панљаи чархї, ки дар забардастї,
Ба ростї набувад бед марди дасти чинор.
Насими субњи саодат ба хуни дил ёбї,
Ба њукми он ки зи хун аст асли мушки татор.
Макун ба чашми њаќорат назар ба мардум аз он-к,
Зи хор кардани мардум шаванд мардум хор…23
Дар як манзумае, ба унвони «фї-шикояти-з-замони ва ањлињї» ў безобитаю
нооромї ва беадолатии он даврро чунин тасвир кардааст:
То чи деванд, ки хотам зи Сулаймон талабанд?
Ё чи габранд, ки озори мусалмон талабанд?!
Халќ девонаву аз зањмати девон дар банд,
В-ин аљабтар, ки зи девон зари девон талабанд.
Осиёе, ки фитодасту надорад обе,
Дахли он љумла ба чўб аз буни дандон талабанд.
Њар куљо сўхтае бесару сомон ёбанд,
Ваљњи симу заре з-он бесару сомон талабанд.
Хуни рўњбон, ки шавад кушта зи рўњбон хоњанд,
Роњи рўњбон, ки бувад мурда, зи рўњбон талабанд.
Ба синон аз сари майдон сари мардон љўянд,
Ба хаданг аз буни пайкон сари некон талабанд.
Њамчу дунон ба ду нон соњиби бесимонанд,
Ваљњи як нон наву Эшон ба синон нон талабанд.
Хукшаќланду њадис аз хари Исо ронанд,
Девтабъанду њама мулки Сулаймон талабанд.
То ба офоќ зананд оташи бедод ба теѓ,
Оташ аз чашмаи хуршеди дурахшон талабанд.
Дар чунин фасл, ки бебарг бувад шохи дарахт,
Аз дарахтони чаман барги зимистон талабанд.
Ин замон мояи дарёба бувад, к-ин љўянд,
Пас аз ин њосиле аз кон чи бувад, к-он талабанд.24
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Ќисме аз ќасоиди Хољу ќасидањои фахрианд ва ё ќасидањоеанд, ки бештар
аз худ, њоли худ, аз мартаба ва мавќеи худ, аз калом ва афкори худ баён намуда,
ба мамдўњ, ки шахси донишманд ва њомии ањли адаб аст, изњор менамоянд,
ки шоир шод аст, ки дар рикоби ўст. Намунаи барљастаи чунин ќасидањои
шоир манзумаест дар мадњи Ѓиёсиддин вазир писари Рашидиддин Фазлуллоњ
аст. Дар он шоир, пас аз наќли мулоњизоти фалсафї гоњ худро дар радифи
Анвариву Унсуриву Саної ва Шамс ва њатто болотар аз онњо мегузорад ва гоњ
боз аз мавќеи худ њарф мезанад ва бо рангу бори ирфонї назари худро баён
менамояд.
Як ќасидаи дигари Хољу ќасидаи фахрияи ў, ки аз аввал то охир ба баёни
њол ва васфи мавќеи худи шоир тахсис шудааст, намунаи баландтарини ин
ќисми ашъори Хољу мебошад. Дар ин манзума Хољу сатрњое дорад, ки чи аз
љињати оњанги гуфтор ва чи аз роњи сабку баён салобати услуби хосеро дорост,
яъне шоир оњанги ифтихормандонаи назмашро дар ќолиби соддагўї, бо
калимот ва ибороти нисбатан хеле мафњум баён намудааст. Инак, чанд сатр аз
њамин ќасидаи фахрияи Хољу:
Сатрест њар ду кавн зи авроќи дафтарам,
Њарфест кофу нун зи њуруфи муњаррарам.
Курсї нињанд тахтнишинони аршиям,
Майдон дињанд шоњсаворони ахтарам.
… Ноњид кист? – Мутрибе аз базми фикратам.
Хуршед чист? Партаве аз ройи анварам.
… шоњи фалак-табиразани хайли њимматам,
Пири хирад харитакаши тифли хотирам.
…ман солики масолики атвори њайратам,
Ман молики мамолики асрори дилбарам.
… мухтори рўзгорам, агар радди оламам,
Фахри мукавванотам, агар ори кишварам.
… бар боми аќл навбати фарзонагї занам,
В-аз љоми ишќ љуръаи девонагї хўрам…25
Хољу дар ќасидањояш донишмандии худро хеле равшан ошкор намудааст.
Ваќти мутолааи ќасоиди Хољу чунин бармеояд, ки ў чи аз мавзўоти фалсафии
ирфонї ва мазњабї ва чи аз илми фалакиёту кавокиб ба андозаи пояи баланди
замонаш хуб бохабар будааст. Ба назари мо ба њамин љињат њам ќасидањои
ў соњиби услуби мухталифанд. Дар аснои ќасоид ва мадњия њамон тавре ки
Зайнулобидин Мўътаман ишора кардааст, шоир гоњ ба услуби маъмули замони
худ, яъне сабки ироќї ришта кашидааст, гоњ ба Анварї наздик шудааст,
баъзан шеваи Хоќонї ва Камолиддини Исмоилро пайравї намудааст.26 Ам
мо ќасидањои маснўъи шоир то як андоза сабки Рашидиддини Ватвот ва Аб
дулвосеи Љабалиро ба ёд меоранд.27
Ѓазалиёт. Ѓазалиёти Хољуи Кирмонї якранг нестанд. Ѓазалиёти шоир
дар ду девон – «Саноеъ-ул-камол» – «Сафариёт» ва «Бадоеъ-ул-љамол» – «Ња
зариёт»-и ў гирд оварда шудаанд, ки њар ду (њамагї 688) ѓазали ќабл аз соли
750 њиљрї навишта шуда (369 ѓазал) ва пас аз ин сана гуфта шударо (299) дар
бар мегиранд.
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Мувофиќи маълумоти мављуда дар девони Хољу тамоми таѓаззулоту
ѓазалиёти ў бидуни интихоб дохил шудааст ва ба ин љињат баробари ѓазалњои
бисёр баланд ва санъаткорона, баъзе таѓаззулоти на чандон муносиби номи
шањири устоди Њофиз дида мешаванд.
Браун пас аз иќрор шуданаш, ки њамагї 75 ѓазали Хољуро мутолиа на
мудааст, мегўяд: «… ман натавонистам аз ѓазалиёти ў лутфи љозиба ва ё хо
сияти љолиб кашф намоям».28 Албатта, аз рўи 75 ѓазал дар бораи бештар аз
15 њазор байти девони шоир хулосае гирифтан хатост. Ва Алї Асѓари Њикмат
дар бораи ин аќида гуфтааст, ки «… латофати ашъори хоссаи ѓазалиёти Хољу
дар назди форсизабонон маъруф ва мусаллам ва дар фазилати ў њамон бас аст,
ки Хоља Њофиз ба ихтиёри сабки ў дар каломи хеш ишора менамояд».29 Дар
њаќиќат байти поин, ки ба Хоља Њофиз нисбат дода мешавад, хеле машњур
аст:
Устоди сухан Саъдист назди њама кас, аммо
Дорад ѓазали Њофиз тарзи сухани Хољу.
Мањорати сухангўї ва ѓазалсароии Хољуи Кирмонї чи дар гузашта аз
тарафи муаллифони тазкира ва китобњои таърих ва устодони сухан ва чи
дар замони навин аз љониби тадќиќотчиён ва сухансанљони мўътабар ќайд
гардидаст.
Њамдуллоњ Муставфї дар «Тавърихи гузида», ки дар соли 730 њиљрї/1330
милодї, яъне дар ваќте ки Хољу чилу як сол дошт, таълиф намудааст, дар бо
раи Хољу менависад, ки «Хољуи Кирмонї шеъри некў дорад…» ва пас аз он
ѓазали зеринро њамчун намунаи гуфтаи ў меорад:
Най зи дуди дили пуроташи мо менолад,
Ту мапиндор, ки аз боди њаво менолад.
Андалеб аст, ки аз бод наво месозад,
Хушсароест, ки дар пардасаро менолад.
Мани дилхаста агар з-он, ки зи дил менолам,
Боре он хастаи бељон зи куљо менолад.
Мезанандаш, натавонад, ки нанолад нафасе,
Захм дорад, ки ба тазвиру риё менолад.
Баски роњи дили арбоби њаќиќат задааст,
Зоњир он аст, ки аз тарси Худо менолад.
Нолаву зории Хољу агар аз бебаргист,
Ў чи дидааст, ки њар дам зи наво менолад.
Давлатшоњи Самарќандї низ ќудрати сухангўии Хољуро ќайд намуда
фикри худро бо назири фозилон ва бузургон ќувват медињад ва мегўяд, ки «…
соњиби фазл ва хушгўї аст ва сухани ўро фозилон ва бузургон дар фасоњат ва
балоѓат беназир медоранд ва ўро нахлбанди шуаро меноманд…»
Муаллифи «Тазкираи майхона» назари худро нисбат ба Хољуи Кирмонї ва
мавќеи суханварї ва ќудрати вай бисёр ошкор баён намуда, дар ќисми ба шоир
бахшидаи худ дар бораи ў менависад: «Суханваре беназир ва нуктапарваре
дилпазир аст, манзумоти он сипењри сарири нуктадонї ва воридоти он мас
104
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

наднишини мањфили сухандонї аксар рангин ва матин воќеъ шуда ва му
осирони саромади он ягонагии замон, ўро нахлбанди шуаро гуфтаанд ва баъд
аз ў низ њар замон ин хитобат бар ў мусаллам доштаанд».
Хољуи Кирмонї дар кишварњои дигар низ писандида буд. Ў њамчун яке
аз саромадони сухан дар байни урдузабонон ва уламои онон шўњрат пайдо
намудааст. Яке аз адибони урду Мањдї Њусайни Носирї дар «Санодиди Аљам»
дар зарфи баёни њол ва зикри осори Хољу сабт намудааст, ки ў «дар ѓазалгўї
мањорати калон дошт».30
Ќувваи ѓазалсарої ва сухандонии шоири номбурда дар таълифоти муал
лифони давраи навини Эрон низ эътироф шудааст.
Саид Нафисї дар рисолаи худ дар бораи Хољуи Кирмонї гуфтааст, ки
«… Сари силсилаи сухансароёни асри хеш будааст… ва ѓазалиёти Хољу … ба
сабкест миёни сабки Саъдї ва Њофиз, чунонки метавон гуфт сабки Њофиз аз
он љо берун омадааст…».31 Чанде аз донишмандони дигари Эрон низ њамин
аќидаро пайравї намудаанд.
Муњаммад Муин дар китоби «Нуктадоне базлагў чун Њофизи ширин
сухан» аќидаи аз сабки Хољу ба вуљуд омадани услуби Њофизро боз бештар
ронда менависад, ки ў «дар ѓазалсарої мутатаббеи сабки Саъдист ва бисёре
аз ѓазалиёти Шайхро таќлид кардааст ва услуби ў дар ѓазал бо услуби Шайх
наздик шудааст».32 Дар масъалаи муносибати Њофизу Хољу низ ќайд кардааст:
«Њофиз бисёр аз ѓазалиёти ўро дар маънї ва сабк ва мазмуни вазн татаббўъ
фармудааст ва худро дар ѓазал аз мутобеони ў донад».33
Ин назар баъдтар боз ривољ дода шуд. Дар соли 1321 (1942) Ризозода
Шафаќ навишта буд, ки Хољу гузашта аз ќасоид ва мадоењ ѓазалиёти шево
дорад ва дар ин тарз пайрав ва муќаллиди Шайх Саъдї аст ва дорои завќ ва
ќарењаест ва аз ин њайс дар замони худ тарафи таваљљўњ буд ва суханпардози
бузурги он аср Њофиз шеъри ўро меписандид ва татаббўъ ва иќтидо ме
кард».34
Гузашта аз ин, Шафаќ ба хулосаи амиќтар омада гуногунии сабки ѓазал
сароии Хољуро њарчанд ба таври умумї бошад њам, эътироф намуда, дар ња
мон љо зикр карда буд:
«Метавон гуфт тарзи ѓазали Хољу аз љињате шабењ ба шеваи Саної ва
Шайх Аттор ва Мавлавї ва аз љињате шабењ ба сабки Њофиз аст».
Нињоят, донишманди дигари муосири Эрон Забењулло Сафо Хољуро
эътироф намуда, навиштааст, ки «… дар ѓазал ва маснавї соњиби дасте ќавї
буда ва хусусан дар овардани мазомини ирфонї дар ѓазал чирадаст ва дар ин
роњ пешвои Њофиз аст ва Њофиз худ ба таќаддуми вай дар ин љониб ва пайравї
аз сабки ў мўътариф аст».35
Ба њамин тариќ Хољу њамчун устоди ѓазалиёти латифу ботароват эътироф
шудааст.
Хољу ба ѓазалиёти Саъдии Шерозї, Шайх Аттор, Мавлавї пайравї намуда,
дар табъозмої ба он андозае ба сабку шеваи устоди ѓазал наздик шудааст, ки
метавон гуфт сабки ў дар бисёр мавридњо аз гуфтори Саъдї ба вуљуд омадааст.
Чунин њолат дар назми форсу тољик дар он замон борњо рўй додааст ва гуфтан
мумкин аст, ки ин худ як равияи адабии ќувваозмоии шоирон бо ѓазалиёти
њамдигар аст. Ба ѓайр аз Њофизи Шерозї, ки бисёр ѓазалњояш дар натиљаи
105

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

санљиши табъи ў дар чорчўбаи ѓазалиёти Хољу ба вуљуд омадааст.36 Саъдии
Шерозї низ дар љумлаи шоирони дигар ашъори сухансароёни пешинаро дар
эљодиёти худ пайравї ва истифода намудааст, то он андозае, ки баъзан сатрњои
алоњида ва ибороти дигарон бо таѓйир додани баъзе калима, ќофия ва ё вазн
дар ѓазалиёти ў дохил шудааст.37
Њамин равияи маълум, чї навъе ки зикр ёфт, дар эљодиёти Хољу на ин
ки камтар, балки бештар аз Саъдї (шояд баробари Њофиз бошад) мушоњида
карда мешавад. Ин љињати ѓазалиёти Хољуро аз муосирони шоир Њайдари
Шерозї дар як ќитъаи худ зикр намудааст. Њайдари Шерозї, аз шуарои мад
доњи Абўсаид, ки дар вафоти ў (135) марсия гуфта, пас ба Шероз ба дарбори
Абўисњоќ (1341-1358) омада буд, бо Хољу раќобат дошт. Њангоме ки Хољу
аз Кирмон ба Шероз, ба дарбори Абўисњоќ рањспиор гардид, ў дар њузури
Абўисњоќ ќитъае дар њаљви Хољу навишт, ки ин байт аз он љост:

Ва боз:

Мабар дар пеши шоир номи Хољу,
Ки ў дуздест аз девони Саъдї.
Хољуи дузди Кобулї аз шањри Кирмон мерасад,
Мўрест ў дар шоирї, назди Сулаймон мерасад.38

Њаљвияи Њайдари Шерозї ба зудї ба њама эълон шуд. Хољу ба ин њаљвия
чї навъ љавоб дода бошад ба мо њанўз маълум нест. Вале дар девони Хољу
як ѓазали 16 байтї њаст, ки аз аввал то ба охир шоир мисли як хитобномае
ба њасудон ва раќибони ашаддиаш эљод намудааст ва аз рўи баъзе ќаринањо
боварї њаст, ки манзумаи поин шояд ба њамон муносибат навишта шуда
бошад:
… Хасми беоб агар инкор кунад табъи маро
Оби дарё ба арољифи шумар кам нашавад.
Љам, агар ањримане санг занад бар љонам,
Ќимати лаъли Бадахшон ба њаљар кам нашавад.
… Душманам гар бигудозад зи њасад, гў: «Бигдоз»,
Љурфи куффор ба таъзиби таќар кам нашавад.
Гар гиё хушкмизољї кунаду таъна занад,
Боѓро ройињаи сунбули тар кам нашавад.
Чи ѓам аз мунќасаби бењунарон з-он, ки ба хубс
Рифъату рутбаи арбоби њунар кам нашавад.
Гарчи њаст ањли хирадро хатар аз бехирадон,
Њиддати хотири доно ба хатар кам нашавад.
Суханамро чи тафовут кунад аз шўриши хасм,
Ки ба ошўби магас нархи шакар кам нашавад.
Љавњариро чї ѓам аз таънаи њар муштарие,
Ки бад-ин ќиммати ёќуту гуњар кам нашавад.
Макун андеша зи изои њасудон, Хољу
Нутќи Исо ба вуљуди дами хар кам нашавад.39
106
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Агар гўем, ки ѓазалиёти Хољу мисли як гузаргоњест дар роњи инкишофи
ѓазал аз Саъдї то ба Њофиз, шояд хато накунем. Дар њаќиќат Саъдї устоди
ѓазал аст, Хољу санъаткорест, ки ѓазалро бо роњи вай инкишоф дода ба
Њофиз расонидааст, Њофиз дар навбати худ, гуфтори гузаштагонро аз худ
намуда, ѓазалро ба дараљаи «мўъљиза» расонидааст. Аммо аз мўъљизаи вай
осори ќудрати сухани Хољу бисёр ошкор аст. Ба ќавли Забењулло Сафо «Хољу
дар ѓазалњои худ шеваи Саъдиро асос ќарор дода ва он гоњ онро бо афкори
ирфонї даровехта ва равише эљод кард, ки Њофиз онро дунбол намуда комил
сохтааст».40
Тадќиќотчиён бисёр ѓазали Њофизро бо Хољу муќоиса намудаанд ва дар
натиља як миќдор байте ба даст даромадааст, ки шабоњати мисраъ, иборат
ва маънї возењ аст. Вале баъзе аз тадќиќотчиён аќидае пеш меронанд, ки бо
њама шабоњати сухани Њофиз ба гуфтор ва шеваи Хољуи Кирмонї, номбурдаи
дувум гўё як ѓаласарои мутавассит буда ва њамеша, дар назари онњо шогирд аз
устод мусалламтар аст.
Шиблии Нўъмонї ба масъалаи мартабаи суханронии Хољу ва Њофиз
амиќтар наздик шудааст. Дар тадќиќоти ў абёти мушобењ на танњо зикр шуда
аст, балки дар бисёр љоњо бартарї ва заъфи каломи њам Хољу ва њам Њофиз
тањлил ёфтааст.41 Чунончи:
Хољу мегўяд:
Гар шудем аз бода бадноми љањон, тадбир чист?
Њамчунин рафтаст аз рўзи азал таќдири мо.
Њофиз мегўяд:
Дар хароботи муѓон мо низ њамдастон шавем,
К-ин чунин рафтаст аз рўзи азал таќдири мо.
Дар ин байт Њофиз мисраи дувумро аз Хољу айнан иќтибос кардааст.
Дар мисраи якум, њамон навъе, ки Шиблии Нўъмонї ќайд намудааст: «Хоља
мазмуни Хољу ва низ алфози ўро дарњам барњам карда ва афсўс, ки … онро
бењтар накардааст. Мисраи аввали Хољу барљаста ва соф аст».42
Хољу мегўяд:
Мо дили девона дар занљири зулфаш бастаем,
Эй басо оќил, ки шуд девонаи занљири мо.
Њофиз мегўяд:
Аќл агар донад, ки дил дар банди зулфаш чун хуш аст,
Оќилон девона гарданд аз пайи занљири мо.
Шиблии Нўъмонї дар ин бора навиштааст, ки мисраи аввали Хоља зиёда
соф ва равон аст, вале дар он як нуктаи мисраи Хољу мављуд нест: модоме
ки оќилон гирифтори ин занљир гаштаанд, гирифтор шудани девона њељ љои
тааљљуб надорад. Зеро умуман девонагонро дар гузашта бо занљир мебастанд.
Ба њамин љињат банд будани дили девона дар занљири зулф як њолати табиист.
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«Хоља девонагии дилро, – дар хулосаи тањлил мегўяд Шиблии Нўъмонї, – њељ
зикр накардааст ва бар ин љињат барои девонагии оќилон љињате, ки маъќул
бошад, дар калом нест».43
Дар љамъбасти ин матлаб инро њам бояд гуфт, ки дар бисёр мавридњо
тањрири эљодии Њофиз бар абёти Хољу таровати махсусе ва рехтагии фавќу
лоддае бахшидааст ва дар натиља мисраъњо ва байтњои олї ба вуљуд омадааст.
Масалан:
Хољу мегўяд:
Хирќа рањни хонаи хаммор дорад пири мо,
Эй њама риндон муриди пири соѓаргири мо,
Гар шудам аз бода бадноми љањон тадбир чист?
Њамчунин рафтаст аз рўзи азал таќдири мо.
Њофиз мегўяд:
Дўш аз масљид сўи майхона омад пири мо,
Чист, ёрони тариќат, баъд аз ин тадбири мо?
Дар хароботи муѓон мо низ њамдастон шавем,
К-ин чунин рафтаст аз рўзи азал таќдири мо.
Тадќиќотчиёни сабки Хољу ва Њофиз муттафиќанд, ки ин матлаи Хоља
Њофиз бар матлаи Хољу, чї аз љињати лањну љозиба ва чї аз роњи нуктагўї ва
мазмун, бартарии ќавї дорад. Аммо дар байти дувум, ки дар болотар ишора
рафт, њаќ бар љониби Хољуст. Њофиз ин дафъа байти устодашро бо андаке
таѓйири на он ќадар баљо ба ѓазали худ дохил намудааст. Воќеан, мулоњизаи
амиќтаре бар рехтагии сухан, маънои баљо, љозибаи хос ва мантиќи хуби
байти дувуми Хољу далолат медињад, ки њаќиќатро бо фоидаи Хољу мавќуф
гузорем.
Хољу дар замони худ на фаќат ба Њофизи мўъљизакор, балки ба чанде аз
сухансароёни дигар низ таъсири шеваи худро гузарондааст, ки онњо каломи
ўро дар назмашон хуб истифода бурдаанд. Азбаски Хољу ин љињати гуфтори
худро медонист, ба гумон мерасад, ки байти зайли дар девони ќабл аз соли 750
(1350) дида шуда ба шањодати њамин воќеаи адабї гуфта шуда бошад:
Зодаи хотири Хољу, ки ба маънї бикр аст,
Њайф бошад, ки барандаш ба љањон даст ба даст.
Ѓазалиёти Хољуро аз љињати мавзўъ ва мундариља ба ќисмњои ѓазалиёти
ишќї, ѓазалиёти њасби њолї, ѓазалиёти ирфонї ва сўфиёна, ѓазалиёти мадњия,
ѓазалиёти бо ишорањои танќидї ва ѓайра људо кардан мумкин аст. Аммо ин
мавзўъњои ѓазалиёти шоир на њамеша дар ѓазалњои алоњида гунљоиш ёфтаанд.
Дар бисёр мавридњо мавзўъњои гуногуни бањси шоир дар доираи як ѓазал
омехта мешаванд, чунки шоир дар ѓазал њолати рўњї ва хаёлоти худро дар
вазъияти гуногун ва на аз рўи наќшаи муайяне тасвир менамояд.
Дар байни ѓазалиёти шоир баъзан ѓазалњо низ дучор мешавад, ки бо
ибороти дар гузашта бисёр маъмул сохта шудааст ва аз нуќтаи назари мазмун
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чандон ањамиятнок нест. Баъзан дар чунин мавридњо шоир иќтидори худро
дар мусобиќаи шаклсозї ва иборапардозї нишон медињад, ки он замон дар
байни шоирони гузашта ва муосир низ маълум буд.
Инак, дар поин намунаи як ѓазали Хољу оварда мешавад, ки метавон гуфт
аз аввал то охир ба шахси шоир бевосита дахлдор аст. Дар ин ѓазал шоир
њолати рўњии худро вобаста бо зиндагии худ, бо мулоњизоти худ оид ба мавќеи
дар њаёт ва дар љойњои гуногун доштааш тасвир намуда тавонистааст:
Хуррам он рўз, ки аз хиттаи Кирмон биравам,
Дилу љон дода зи даст аз пайи љонон биравам.
Бо чунин дард надонам, ки чи дармон созам,
Магар ин к-аз пайи он мояи дармон биравам.
Ман, ки дар Миср чу Яъќуб азизам доранд,
Чи нишинам, зи пайи Юсуфи Канъон биравам.
Баъд аз ин ќофила дар роњ ба киштї гузарад,
Чун мани дилшуда бо дидаи гирён биравам.
Гарчи аз зулмати њиљрон набарам љон ба канор,
Чун Сикандар зи пайи чашмаи њайвон биравам.
То нагўянд, ки чун савсан аз ў озодам,
Њамчу бод аз пайи он сарви хиромон биравам.
Чун сарам рафту ба сомон нарасидам, бе дўст,
Шояд андар аќибаш бесару сомон биравам.
Агараш даври мухолиф ба Ироќ андозад,
Ман ба пањлў зи паяш то ба Сипоњон биравам.
Њамчу Хољу гарам аз ганљ насибе надињанд,
Рахт барбандаму з-ин манзили вайрон биравам.44
Вале њолати рўњии шоир мухталиф ва гуногун аст. Ваќте ки шоир дар
олами тахайюлоти худ гирифтор мешавад, ўро њолате фаро мегирад, ки худ
намедонад кист ва чист. Ў њам доно ва њам нодон, вай гоњ њумои гулшани ќудс
ва тазарви боѓи фирдавс, гоњ њушёри маст ва гоњ њам њасту њам нест. Шоир дар
њайрат аст, ки «дар он бум аз чї рў поям, ки бози дасти султонам?!
Агар пинњон бувад пайдо, ман он пайдои пинњонам,
В-агар нодон бувад доно, ман он донои нодонам.
Њумои гулшани ќудсам, на сайди донаву донам,
Тазарви боѓи фирдавсам, на мурѓи ин гулистонам.
Чу дар гулхан фуруд оям, ки дар гулшан бувад љоям,
Дар ин бум аз чи рў поям, ки бози дасти султонам.
Ман он њушёри сармастам, ки набвад бе ќадањ дастам,
Нагўям нестам, њастам, бале њам ину њам онам.
Шоире, ки иќрор шуда буд, ки ў бози дасти султон аст, дар мавќеъњои
алоњидаи зиндагї њамаро инкор мекунад. Дигар ў мегўяд, ки васли маъшуќааш
ба мулкати Хоќон, бўсаи парирухсорон ба мулки Сулаймон, рухи Юсуф ба
мулкати Мисру њамаи хиттаи Канъон ва барои Фарњод лаъли лаби Ширин ба
њашамату мамлакати Хусрави Эрон меарзад:
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Васли он турки Хито мулкати Хоќон арзад,
Куфри зулфи сияњаш олами имон арзад.
Хотами лаъли гуњарпўши парирухсорон,
Пеши арбоби назар мулки Сулаймон арзад.
Эй, азизон, ба рухи Юсуфи мисрї назаре
Мулкати Мисру њама хиттаи Канъон арзад.
Пеши Фарњод зи лаъли лаби Ширин шакаре
Њашмату мамлакати Хусрави Эрон арзад.
Бигзар аз ганљи Ќадархон, ки бари пири муѓон
Кунљи майхона њама ганљи Ќадархон арзад.
З-ин сипас мову гадоёни сари кўи ѓамат,
Ки гадоии дарат мулкати султон арзад.
Бо лаби даст зи сарчашмаи њайвон шустам,
З-он ки ёќути ту сад чашмаи њайвон арзад…
Рўњи шоир на танњо аз ноаёнии њолаташ дар азоб аст, на танњо њисси бози
дасти султон будан ўро азият ва фишор медињад, балки гирифтории баъзе
ќавоиди њаёти онваќта, низ мисли як њамли гаронест. Ин љињат боиси гуфтани
чунин ѓазал шудааст:
Рамазон омаду шуд кори суроњї аз даст,
Ба дурустї, ки дили нозуки соѓар бишкаст.
Ман ки љуз бода намебуд ба дастам нафасе,
Даст гиред, ки њаст ин нафасам бод ба даст.
Он ки бе маљлиси мастон нанишастї як дам,
Ин замон омаду дар маљлиси тазкир нишаст.
Моњи нав чун зи лаби бом бидидам, гуфтам:
Эй дил, аз чанбари ин моњ куљо хоњї љаст?
… Њељ кас нест, ки бо шањна бигўяд, ки чаро
Кунад абрўи ту сардории мастон пайваст.
Ваќти ифтор ба љуз хуни љигар Хољуро,
Ту мапиндор, ки дар машраба љуллобе њаст.45
Хољу дар гуфтани ѓазалиёти худ инчунин ба истеъмоли њамон шаклњои
сухан ањамият медињад, ки оњанги гуфтори ўро равон ва баъзан онро ба ѓа
залњои халќї наздик мекунонад. Чунончи, дар ѓазали поин дар натиљаи ус
тодона истифода бурдани сиѓаи тасвири калимањо як тобиши махсуси мусиќии
сатрњо ба вуљуд омадааст. Хонанда аз ин ѓазали ошиќона на танњо мутаассир
мегардад, балки аз задањои мусиќии дохили он ва њамоњангии он бо вазни
шеър ба њаяљон меояд:
Дилакам бурд ба ѓорат зи барам дилбараке,
Сар фурў карда, парипайкарак аз манзараке.
Бахтакам шўрак аз он зулфаки шўрангезак,
Наргиси њиндуяке мастаки ў кофараке.
… Дилакам шуд сари мўеву чу мўе танакам
То људо монд канорам зи миёнлоѓараке.
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Бар дилам айб нагиранд, ки девонакакест,
Чи кунад, нест гузираш зи парипайкараке.
Ќадакам шуд чу сари зулфи санавбарќадаке,
Рухакам гашт чу зар дар ѓами симинбараке.
Аз ту эй сарвќадам кист, ки бар хоњад хўрд,
Гарчи аз сарви хиромон нахўрад кас бараке?
Сарак андар сараки ишќи ту кардам, лекин
Ба мани хастадилак нест туро сараке…46
Албатта, шоир наметавонист, ки дар ѓазал афкори худро пурра ошкор
намояд, барои ин хусусият ва ќавоиди жанри ѓазал имконият намедод. Фикрњои
љолиби Хољу ва назари ў ба баъзе муосиронаш, мисли шоирони дигар, гоњгоњ дар порчањои назми ќисми мутоибот ва муќаттаоти «Саноеъ-ул-камол» ва
ќитъаоти «Бадоеъ-ул-љамол» то як андоза инъикос ёфтаанд, зеро дар ин ќисмат
шоир аз њудуди шакл ва ќавоиди инъикоси мавзўъ худро нисбатан озодтар
њис мекард. Љолиби диќќат аст, ки Хољу дар ин манзумањояш якчанд шахсеро
њаљв ва масхара кардааст. Мазаммати Хољу бештар дар доираи адаб ва баъзан
тамоман беадабона буда, дар ин сурат равияи њаљвиёти хоси шахсиро ба худ
мегирад. Аммо ќисми асосии мутоиботи шоир нињоят сахт фошкунанда аст.
Дар чунин мутоибот Хољу ќалами худро бисёр устодона ба кор андохтааст ва
бо рангу бори шоирона сифат ва кирдори разилонаи ашхоси њаљвшавандаро
тасвир намудааст. Дар бораи амире аз Исфањон Хољу чунин ќитъае дорад, ки
дар он ханда ва ќањќањаи мардуми оддии љамъият ва њозирљавобии он хуб
инъикос ёфтааст:
Рўзе вафот ёфт амире дар Исфањон
З-онњо, ки дар Ироќ ба шоњї расидаанд.
Дидам љаноза бар китфи тўниёну ман
Њайрон, ки ин љамоат аз ин то чї дидаанд.
Пурсидам аз касе, ки чаро тўниёни шањр
Аз корњо љанозакашї баргузидаанд?
Њаммоли мурда дар њама шањре људо бувад,
Њар шуѓлро барои касе офаридаанд.
Барзад буруту гуфт, ки: «То мо шунидаем
Њаммолиён њамеша наљосат кашидаанд».47
Њаќ дорем гуфта бошем, ки вай як орифи муборизи мусулмон, размандаи
њуќуќи мардум, муборизи зидди ситам, беадолатї, нобаробарї, истибдод,
љањолат, худхоњї ва худкомагї ва ѓурур будааст. Ин марди орифи покизасиришт
ба як маънии маљозї њамзамони мо низ њаст, зеро осори ў, гуфтањо ва љасорати
суханварии ў барои имрўзу фардо муфид аст ва ба њамин љињат барои тарбияти
инсони комил лозиманд.
Барои фаъолияти бештаре бањри љомиаи адолатбунёд, љињати мабоњисе
ба истилоњи Хоља Њофиз «оламе в-аз нав одаме» љоиз ва равост, ки мурољиаи
бештаре шавад ба таърих, ба дарси гузаштаи замон ва ба ќавли Рўдакї «Њар
кї н-омўхт аз гузашти рўзгор — Низ н-омўзад зи њељ омўзгор», ба кирдор ва
гуфтори бузургонамон, ба аќоид ва назару андешањои амсоли Хољуи Кирмонї,
орифи хушсират ва дигар размандагони набардњои фикрии исломї.
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Аз гуфтањои боло пайдост, ки осори Хољуи Кирмонї аз бисёр љињат, аз
љумла аз назари адабиёти зидди ситам арзиши умумиинсониро соњиб аст,
зеро сурудањои орифи суханвар ањамияти волои инсонї, ирфонї, ахлоќї,
андарзї ва њикмати инсонпарастї ва одамгароии хешро њам акнун доро
буда, барои наљоти мардумон аз бўњрони одамият дар ќарни ХХ, ин ќарни
одамхор ва худхоњ метавонад хидмат кунад. Ба ин љињат Хољуи Кирмониро
мо дар «Силсилату-з-зањаб»-и мардони хирад ва шахсиятњои шоиста, олимони
баландпояи форсиёни љањон мебинем ва ўро ба њаќќ разманда ва муборизи
зидди ситам меномем.
Ва басо хуш аст, ки њафтсадумин солгарди зодрўзи ин шахсият, нобиѓаи
љањони исломї аз тарафи бузургони мењанпарастони Эронзамин бо савобдиди
сарони Љумњурии Исломии Эрон бо ин њама шукўњ ва эњсон ва муњаббату
бузургворї љашн гирифта мешавад.
Ќадри маљмўаи гул мурѓи сањар донаду бас,
Ки на њар к-ў вараќе хонд, маонї донист.
Банда ифтихор дорам, ки дар роњи таблиѓ ва тањќиќу интишори илмии
осори ин шахсияти барљаста чанд коре анљом додаам ва њоло пешнињодоте
дорам, ки мехостам ба њузури вазорати мўњтарами фарњанг ва иршоди
Љумњурии Исломии Эрон ва авлиёи Кумитаи илмии кунгураи бузургдошти
Хољу арза дорам:
1 — Тадвини фењристи љомеи тањќиќї, нусхаи хаттии осори Хољуи Кирмонї
аз китобхонањои љањон (нусхањои хаттии осори Хољу аз китобхонањои шўравї
— Санкт-Петербург, Душанбе, Тошканд, Боку, Ереван, Тифлис ва ѓайрању аз
тарафи нигоранда омода шудааст).
2 — Ба поён расонидани тањияи мутуни интиќодии куллиёти Хољу.
3 — Нашри аксии ќадимтарин нусхаи куллиёти Хољу аз китобхонаи Њољї
Малики Хуросонї (ин нусха сафњањои соќит њам дорад ва интишори он бояд
ба намунаи «Шоњнома»-и Флоренс анљом ёбад).
4 — Таъйини як њайати илмї барои барномарезии корњои минбаъд рољеъ
ба осори Хољу ва њамзамононаш.
Дар девони Хољу 432 рубої мављуд аст, ки 315-тои он аз «Саноеъ-улкамол» буда, 117 дигараш дар «Бадоеъ-ул-љамол» мављуд аст.
Аксари рубоиёти шоир рубоиёти анъанавии тавсифи маю шароб, васфи
ёру маъшуќа, наќли бевафої ва бадхўии вай аст. Аммо дар байни рубоиёти
ў баъзан рубоиёти шикоят аз ќазову ќадар ва фалаки каљрафтор, инчунин
рубоиёти њасби њол ва танќиди замону ашхоси љоњил ва мардони олирутбаи
он замон низ дида мешавад.
Чунончи, дар як рубої як пирамарди мутаассиби бесавод чунин тасвир
карда шудааст:
Пире дидем љумлаи вирдаш «ёњу»,
Гуфтем: «Бигў, ту кистї?». Гуфто: «Њу».
Гуфтем, ки «лоилоњаро маънї чист?»
Гуфто: «Нашунидаам зи кас, илло њу».48
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Рубоии поин ба ашхоси боњашам ва сарватмандон равона карда навишта
шудааст. Шоир хитоб мекунад, ки ин ќабил шахсонро ба пешвоз – як пул на
хоњад гирифт:
Ман њашмату пўши ў ба чизе нахарам,
Сармояи молаш ба пашизе нахарам,
Гар худ ба масал Рустами Дастон гардад,
Ман боди бурути ў ба тизе нахарам.49
Дар якчанд рубої Хољу ба мавќеъ ва суханварии худ, ба ањамияти сухан
ишора намуда худро мири кишвари шеър меномад ва чунин изњор намудааст:
Ман мулки љањонро ба сухан мегирам,
В-ин бас бувад аз суханварї тавфирам.
З-ин даст, ки назми ман гирифтаст Камол
Дар кишвари шеър то намирам-мирам.50
Ва боз:
Эй шеъри хушат натиљаи љони сухан,
Алфози сањењи туст бурњони сухан.
Як байт зи ашъори ту чун кашф шавад
Равшан гардад зоњиру пинњони сухан.51
Баробари мавзўи ишќу ошиќї, мулоњизањои фалсафї ва баъзе сатрњои
танќидкунандаи ањли замони шоир, ки дар рубоиёти ў дида мешавад, баъзан
ба манзумањое, ки оњанги эътирофкунандагї доранд, дучор мешавем. Гоњо
бошуурона ва ё бешуурона шоир доду дењишро аз мардуми ислом талаб ме
намояд:
Гар пухтаї, эй Хоља, майи хом талаб,
Љома гарави бода куну љом талаб,
То чанд зи Њотаму Фаридун гўї,
Рав доду дењиш зи ањли ислом талаб.52
Инак дар хотима як рубоии ишќии шоирро меорем, ки мисли рубоиёти
халќї соддаву равон ва салис аст:
Гуфтам: мастї? Гуфт, ки оре, ба худо,
Гуфтам: бигузар. Гуфт: ки бигзор маро.
Гуфтам: Боз о. Гуфт: к-аз инњо бозо.
Гуфтам: рафтам. Гуфт: дигар боз маё.53
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44. Девон, сањ.312.
45. Девон, сањ.394-395.
46. Девон, сањ.537.
47. Девон, сањ.161.
48. Девон, сањ.550.
49. Девон, сањ.544.
50. Девон, сањ.544.
51. Девон, сањ.549.
52. Девон, сањ.518.
53. Девон, сањ.517.
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Шинохти Зайниддин Мањмуди Восифї ва
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и ў
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» – китоби хотироти муаллиф ва адиби бузурги поёни
асри XV ва оѓози асри XVI тољик, Зайниддин Мањмуди Восифї дар таърихи
тамаддуни Вароруд (Осиёи Миёна) ва Хуросон мавќеи хосаеро дорост. Вай
яке аз манбаъњои асосии омўхтани њаёти пурошўби ин сарзамин дар замони
зиндагии муаллиф ба шумор меравад. Муаллифи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» барои
рўзгорон ва наслњои оянда як асари бењамто аз назари њунари нависандагї
ва иншои замонаш ва пуропур аз асноди нодири таърихї, иљтимої, адабї ва
маълумоти зарур рољеъ ба љараёни зиндагии шањрњо ва мањалњо, ањли дарбор
ва ањли бозор, чењраи соњибмансаб ва «косиби бенасиб», рўзгори њоким ва
мардони њакимро ба сурати таснифи љомеи мустанад аз худ боќї гузоштааст.
Таълифи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-ро Восифї чунон ки дар навиштаи С.Айнї,
А.Н.Болдирев ишора шудааст, таќрибан солњои 1517-18 дар шањри Самарќанд
шурўъ карда, дар зарфи як сол 10-11 боби онро дар њамон шањр иншо намуд.
Як ќисми бузурги хотироти Восифї дар шањри Шоњрухия, ки вай дар он љо 10
сол истиќомат кард, ба рўи коѓаз ќаламї шудааст.
Бахшњои алоњидаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» пас аз ба Шош (Тошканд) кўчида
омадани Восифї аз соли 1524 то 1533 таълиф шудааст. Дар солњои 1538-39
њангоме ки вай устоди валиањди шашсола таъин шуд, ёддоштњояшро ба номи
ин хонзодаи љавон бахшида, дар ин бобат дар оѓози китоб ишора кардааст.
Ба њамин тариќ, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» аз бобе шурўъ мешавад, ки вай пас аз
хотима ёфтани ин таълифи доманадор иншо шудааст, Китоби хотироти
Мавлоно Зайниддин Мањмуди Восифї аз 46 ќисм иборат аст, ки њар бахши
онро «Гуфтор» номидааст ва чунон ки аз унвони китоб маълум мешавад, дар
ин асар муаллиф воќеањои рўзгор ва «гуфтор»-њои аввали хотироти Восифї,
саргузаштњои вайро дар шањри Њирот ва пас аз таъќиб ањолиро аз тарафи
лашкарони Сафавї дар бар мегирад. Дар ин бахшњо (њамчунин фирор ва
мусофирии ў) бо дўстонаш ба Самарќанд, чигунагии рўзгораш дар Бухоро
ва Тошканд баён ёфтааст. Ин бахши хотироташро Восифї то соли 1515 – то
замоне, ки вай тамоман ба дарбори Келдимуњаммад кашида шуда буд, оварда
расонидааст. Њикоёти минбаъдаи Восифї ранги дигар мегирад. Зеро акнун
вай дар маљлисњои дарбор аз воќеоти гуногуни шунидааш ва ё аз хислат ва
кирдори касони машњур ќиссањо бояд дињад. Њикояњои Восифї дар ин бобњо
бо љавобияњое, ки хон љавобан наќл намудааст, омехтаанд. Дар ин миён бисёр
њикоёти хонданї дар бобати бузургони адаб ва касони маъруф омадааст. Ин
љо бештар дар бораи Мавлоно Абдурањмони Љомї, Мир Алишери Навої,
Мирзо Улуѓбек, Мавлоно Камолиддини Биної, Шайх Абўалї Сино, Њаким
Абулќосим Фирдавсї ва дигарон ривоятњои гуногун наќл шудаанд, ки як
ќисми онњоро њикоятњои воќеї гуфтан мумкин аст. Бахше аз ривоятњои
Восифї хусусияти тарљумаињолї доранд, зеро онњо шаммае аз саргузаштњои
аљибу ѓариби нависанда буда, дар љавонї ва айёми пурошўби њаёташ ва
солњои истилои марказњои мадании Хуросону Мовароуннањр рўй додаанд.
Зайниддини Восифї нозир ва шоњиди нуктабин ва њассос буд. Вай вуруди
лашкари ќизилбоши Шоњ Исмоили Сафавиро ба шањри Њирот, тазйиќот
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ва ѓорат, ситам ва шиканља, ќатлу кушторњоеро, ки бесабаб ва бо бањонаи
ихтилофоти шииву суннї нисбат ба ањолии шањру дењот ба вуљуд меомад, бо
чашми худ дида буд, бо ќалами моњиронааш дар бахшњои хотиравии китобаш
ба мисли аз Њирот ва Мусофитї ба Мовароуннањр ва ќабул шуданаш ба
хидмати хонони Шайбонї – дар Самарќанд ва Бухоро, Шоњрухия ва Тошканд
ва азобњои рўњие, ки аз сар гузаронида буд – њамаро, бо мањорати бузурги
нигорандагї барои таърих сабт кардааст. Ањамияти «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» боз
дар он аст, ки Восифї њаёти маданї, сиёсї ва иќтисодии бузургтарин маркази
он замон – шањри Њиротро, иштироки ањли касб ва њунар, зањматкашони
замонашро дар њаёти мамлакат, њолати рўњии онњо, завќ ва истеъдоди фитрии
намояндагони мардумро аз дидгоњи худ ошкоро ва бо шеваи махсус нишон
додааст. Шеваи нигориши Восифї барои замонаш бисёр содда, аз такаллуфњо
таќрибан холист. Ањамияти дигари «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» дар он аст, ки вай дар
њаќиќат куллиёти осори муаллиф аст. Зеро Восифї шоири бомањорат њам буд
ва дар аксари бањрњои арўз, ки дар он замон маъмул буданд, сурудањо дорад.
Ѓазалиёт, рубої, ќитъа, ќасида ва ашъоре ба шевањои мањалњои гуногун,
муаммо, таърих ва ѓайра, ки дар мавридњои мухталиф, аксар бадоњатан гуфта
шудаанд – њама дар ин китоб дар мавридњои мувофиќ оварда шудаанд. Аммо
Восифї устоди мусаллами шевањои гуногуни насри бадеї низ буд. Иншои
санадњои расмї, матни мусоњибањои хонњо ва ањли дарбор, муросилотноманигорї, катиба ва навиштањои рўи сангњои ќабристон ва мазорњо, ки
њамчун манбаи моддии зиндагї хидмат карда буданд, дарљ гардидаанд. Аз рўи
онњо мо на танњо самараи фикри вайро комилтар тасаввур карда метавонем,
бо сабк ва шеваи иншои ў шинос шуда метавонем, балки бо силсилаи асноди он
замон, ки барои илми таърих ањамияти калон доранд, ошної пайдо мекунем.
Ба њамин тариќ, «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» на фаќат хазинаи бебањои осори Мавлоно
Зайниддини Восифї, балки ганљинаи санадњои расмии маъмул дар замонаш
буда, намунаи бењтарини насри нафиси классикии тољик мебошад.

* * *

Аввалин касе, ки омўхтани эљодиёти Зайниддин Мањмуди Восифиро сол
њои дароз њадафи тадќиќот ва баррасињои адабии худ ќарор додааст, устод
Садриддин Айнї мебошад.
Омўхтан ва ба хонандагон дастрас намудани «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» кўшиши
зиёде ва фаъолияти калони илмиро талаб менамуд. Ин кор дар натиљаи он
љустуљўњои илмї ва омўзиши манбаъњои таърихї, ки дар тўли тамоми
умраш С.Айнї барои тањќиќи тамаддуни гузаштаи халќи худ бурда буд,
бомуваффаќият анљом ёфт. «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифї
њанўз дар оѓози солњои бист, ваќте ки С.Айнї китоби овозадори худ «Намунаи
адабиёти тољик»-ро тадвин ва тањия мекард, диќќати ўро аз љињати њунари
нависандагї, ширинии тарзи баёни матлаб ва аз бобати маълумоти нодираш
рољеъ ба маданият, адаб ва таърих ба худ љалб намуда буд.1
Дар ин асараш муаллиф дар бораи Восифї маълумоти мухтасаре дода,
чанд намунае аз ашъори ў иќтибос намудааст: ѓазали «Обу теѓ» (12 мисраъ);
ѓазали «Нагриси љодуи ту оњуи чин, Нофаи оњуи ту холи љабин», ки бо чањор
вазн – рамали мусаддаси мањзуф, рамали мусаддаси махбуни маќсур, бањри
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хафифи мусаддас, бањри сареъ… хонда мешавад; чистони офтоб (18 мисраъ);
аз ќасидаи бо радифи «лол» (10 мисраъ); аз ќасидаи бо радифи «наргис» (8
мисраъ); аз ќасидаи бо радифи «бунафша» (8 мисраъ); аз ќасидаи бо радифи
«ѓунча» (12 мисраъ); аз ќасидаи бо радифи «гул» (10 мисраъ); аз манзумаи
«Мадњия»-и њаљвия дар њаќќи Хоља Юсуфи Маломатї – вазири Кўчкунљисултон
(8 мисраъ).
С.Айнї зимни ин иќтибосњо на танњо ќайдњои назарии худро нисбат ба
ашъори Восифї овардааст, балки маълумоти мухтасари тарљумаињолии ўро
низ дарљ намуда, ба тарзи хулоса ањамияти «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-ро ба тариќи
зайл таъкид кардааст:
«Ањамияти ин китоб, нисбат ба китобњои кўњнаи дигар, дар ин љо аст,
ки муаллиф ањволро фошофош ва маишатро бо камоли кушодагї ва бериёї
тасвир кардааст. Одотро чунон бепарда навиштааст, ки дар бисёр љоњо
таъбирот аз назокати адабї дур рафтааст».2
Устод Садриддин Айнї дар бобати ањамияти асари Восифї таваќќуф
намуда, арзиши онро барои сохтмони маданияти нав таъкид намудааст. «Аз
ин љо ки мо, – менависад С.Айнї – ба як инќилоби иљтимої њозир шуда ба як
маданияти нав ќадам гузаоштанї њастем, табъ ва нашри ин китоб барои ањолии
Мовароуннањр ва Туркистон зиёда зарур аст».3 Чї навъе, ки дида мешавад,
С.Айнї арзиши адабї ва илмии асари Восифї «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-ро дар оѓози
поягузории маданияти нави тољик ба хубї ва ба тарзи шоистагї дарк намуда
буд ва мешавад гуфт, ки он гоњ барои ањли тањќиќи ин соња дар масъалаи
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї њадафи асосии барномаи кории минбаъдаро
равшан сохта будааст. Аммо худи бунёдгузори илми адабиётшиносии тољик
дар замони нав устод С.Айнї дар масъалаи њал ва иљрои барномаи мазкур
минбаъд њам дар канор наистод.
Бояд гуфт, ки С.Айнї «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Воси
фиро дар китобњои тадќиќотї ва илмї-оммавии худ дар мавридњои лозим
зикр ва истифода намуд. Чунончи, моњи маи соли 1937 «Шайхурраис Абўалї
Сино» – ном асарашро бахашида ба 900-солагии донишманди бузург ба ит
мом расонд. Онро муаллиф бори якум соли 1939 ва бо ислоњ ва иловањо бори
дувум соли 1941 нашр намуд, ки баъдан ба «Куллиёт» дохил гардидааст.4
С.Айнї дар ин асари худ се афсонаро дар бораи Ибни Сино оварда, дар хулоса
чунин нигоштааст: «Аммо аљаб аст, ки ин гуна афсонањо дар навиштаљоти
баъзе олим ва адибон њам, ки худро таърихдон мешуморанд бе муњокима, бе
танќид ва бо оњанги боварикунї ва боварикунонї ќайд ёфтааст. Зайниддин
Мањмуд ибни Абдуљалил Восифї, ки «Ман на афсонањои дар бораи Абўалї
Сино бударо, балки фазл ва камоли њаќиќии ўро менависам» гуфтааст, дар
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» ном китоби худ сар то пой 94 сањифаро, ки ба Абўалї
Сино бахшидааст, бо ин гуна афсонањо пур кардааст».5
Хулоса њамин, ки аз замони нашри «Намунаи адабиёти тољик» сар карда
то поёни умраш С.Айнї натиљаи корњои зиёдашро, ки рољеъ ба ёддоштњои
Восифї бурда буд, љамъбаст намуда, дар маљаллаи адабии тољикї нашр
намудааст. Чунончи, дар солњои 1940-1941 як маќолаи С.Айнї бо унвони «Як
симои номашњури адабиёти тољик» – дар панљ шумораи маљаллаи «Бо роњи
Ленин»6 ва соли 1946 маќолаи дигар бо унвони «Восифї ва асари ў «Бадоеъ-ул118
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ваќоеъ» дар ду шумораи маљаллаи «Шарќи сурх»7 ва рўзномаи «Тољикистони
сурх»8 ба чоп расида буд.
Ѓайр аз ин С. Айнї «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-ро дар асарњои тањќиќии минбаъ
дааш чи ба забони тољикї ва чи ба забони ўзбекї, низ хеле васеъ истифода
бурдааст. Чунончи соли 1948 бузургкитоби «Алишер Навої» (Сталинобод,
1948)9 ва ду маќолаи ў дар бораи асосгузори адабиёти ўзбек бо номи «Алишер
Навої»10 ва бо унвони «Алишер Навої ва адабиёти тољик»11 (ба забони ўзбекї)
ба табъ расид, ки яке аз сарчашмањои асосии боэътимоди ин навиштањо њамоно
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифї буд.
Њамин тариќ, дар заминаи тадќиќи бисёрсола С.Айнї њадафи якуми
худро, ки таълифи китоби махсус дар бораи Восифї ва «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»
буд, амалї кард. Ин китоб пас аз фавти ў бо кўшиш ва бо сарсухани муаллифи
ин сатрњо соли 1956, бори аввал интишор дода шуд.12
Китоби «Восифї ва хулосаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» «Даромади сухан»-ро
дар бар мегирад, ки аз ду бахш иборат аст.
Бахши якуми «Даромади сухан» вижаи Зайниддин Мањмуди Восифї буда,
бахши дувумро муаллиф «Тартиби кори ман дар бораи ёддоштњои Восифї»
ном нињодааст. Дар ин љо ба назар гирифтани ду љињати кори С.Айниро
лозим медонем, ки он муаллифро тарзи баёни сохтор – устухонбандии асари
Зайниддин Мањмуди Восифиро таѓйир дода ба љараёни зиндагии муаллиф
мувофиќ кунонидааст. Дар тавзењи ин матлаб С.Айнї чунин навиштааст:
«Аммо ман дар тањрири ёддоштњои Восифї ба ќадри имкон таърихи
вуќўи он ёддоштњоро ба назар гирифтам, яъне кадом њодисае, ки пештар воќеъ
шуда бошад, ба ќадри имкон пештар ва кадомаш пастар воќеъ шуда бошад,
пастар наќл кардам. Ба њамин тариќа, ќисми муњими ањволи дар Хуросон аз
сар гузаронидаи муаллиф дар ќисми якум ва воќеањои дар Мовароуннањр
ва Туркистон дидааш дар ќисми дувум љо дода шуд. Ман умуман ёддоштњо
ва њикояњои Восифиро, ки ба назарам муњим менамуданд, интихоб карда аз
забони ў, лекин бо тањрири худам наќл кардам».13
Њангоме ки мо нашри якуми китоби «Восифї ва хулосаи «Бадоеъ-улваќоеъ»-ро ба чоп тањия мекардем, ба таќозои Нашриёт ба матни асар баъзе
таѓйирот дохил кардан лозим шуда буд, ки он асосан аз ихтисори якчанд
њикояи мазмунан аз одоб берун ва баъзе љумлаю ифодањо иборат буд. Аммо
њангоме ки нашри дувуми китоби «Восифї ва хулосаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»
барои «Куллиёт»-и С.Айнї тањия мегардид, тамоми китоб бо дастхати муаллиф
муќоиса карда шуд. Ихтисороти нашри аввал ва ќитъањои соќитгардида љо ба
љо карда шуданд.
Нашри китоби «Восифї ва хулосаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и С.Айнї, ки
натиљаи љамъбасти зањмати 30-солаи муаллиф дар ин соња буд, ањамияти таъ
рихї ва маданї дошт.
Ба ѓайр аз ин С.Айнї њанўз аз солњои 40-ум иќдом кардааст, ки «Бадоеъул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифї баробари чанд асари барљастаи
дигар ба китобњои дарсии мактабї дохил карда шавад. Тафсили он чунин
аст.
Соли 1940 кабинети забон ва адабиёти тољикии Институти давлатии илмїтадќиќотии мактабњои РСС Тољикистон лоињаи наќшаи барномаи адабиёти
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тољикии мактабњои миёнаи пурраро тартиб ва ба С.Айнї фиристод. Ў пас аз
мутолиаи барномаи адабиёт назари худро баён карда, 10 ноябри соли 1940
чунин навишта буд:
«Проекти схемаи программаи адабиёти тољик» бо мурољиатномаи каби
нети забон ва адабиёти тољикї расид. Бо далелњо њарчанд дар мурољиатнома
роњи даровардани баъзе шоир ва нависандагон (ба программа) пешакї баста
шуда бошад њам, ман маљбурам, ки даровардани ду симои бузурги адабиёти
классикии тољикро таклиф кунам: яке аз онњо Низомии Арўзии Самарќандї
аст. Тарљумаи њоли ў ва замони зиндагиаш тамоман маълум аст. Инчунин ўро аз
љумлаи нависандагони камасар гуфтан мимкин нест. Асари ў «Чањор маќола»
аз садњо «печатни лист» (љузъи чопї) бењтар ва муњимтар аст. Бинобар ин, ман
таклиф мекунам, ки Низомии Арўзии Самарќандї дар давраи адабиёти асри
XI-XIII, баъд аз Умари Хайём (дар «Чањор маќола» Низомї дар бораи Умари
Хайём ёддоштњои худро ќайд мекунад) дароварда шавад.
Зайниддин Мањмуди Восифии Хуросонї. Ин одам аз нависанда ва
шоирони асри XVI буд. Ин шахс аз Хуросон буда, аз соли 1514 то охири умраш
дар Самарќанд, Бухоро, Тошканд зиндагонї кардааст. Китоби ў «Бадоеъ-улваќоеъ» ёддоштњои бо чашми худ дидаи муаллифро дар бар мегирад, ки ин
ёддоштњо аз охирњои асри XV гирифта то ба соли 1532 оиданд.
Ин китоб њамагї ба тарзи очерки адабї навишта шудааст, бо шеърњои
мансур ва бо шеърњои пурсанъати љолиби диќќат пур аст.
Восифї бояд дар давраи асри XVI пеш аз Мушфиќї дароварда шавад.
Ва боз Шарафиддин Алии Яздї, ки асари бисёр бузурги ў «Зафарномаи
Темур» аст. Тарљумаи њоли ў њам дар њамаи манбаъњо њаст. Ин одам бояд дар
давраи Темуриён, дар асари XV баъд аз Хоља Исмат дароварда шавад».14
Дар натиљаи ин иќдом, минбаъд аз солњои чилум ва пас аз љанг дар
программа ва китобњои мактабњои миёна ва олии Љумњурии Тољикистон ва
дар программаи туърихи адабиёти форсу тољики факултањои шарќшиносии
Иттињоди Шўравї эљодиёти Зайниддин Мањмуди Восифї мавќеи хосаеро
соњиб гардид.15 Ва зимнан бояд гуфт, ки ба асоси он барномаи дарсї, тањќиќоти
С.Айнї ва А.Н.Болдирев оид ба роњќолаби эљодиёти Мавлоно Восифї ва
иќтибосњо аз навиштањои С.Айнї гузошта шудааст.
Гуфтан лозим аст, ки барои тањия ва тадвини китобњои дарсии адабиёти
тољик барои синфи 9 мактабњои миёна, ки дар таълифи он нависандаи ин
сатрњо аз соли 1954 њамроњи Ш.Њузейнзода, А.Н.Болдирев, А.М.Мирзоев
ва дигарон ба сифти яке аз муаллифон иштирок дошт, эљодиёти Зайниддин
Мањмуди Восифї, њам дар байни воќеањои таърихї ва мадании асри XVI
Хуросону Мовароуннањр ва њам дар боби махсуси «Зайниддин Мањмуди
Восифї» инъикос дода шудааст. Баробари ин китоби «Хрестоматияи адабиёти
тољик барои синфи 9» аз тарафи А.Мирзоев, Б.Сирус ва С.Тољиддинов тартиб
дод шуда буд. Дар ин китоб аз навиштањои С.Айнї аз боби «Гурехтани Восифї
ва ёрони ў аз Њирот дар ваќти истилои Сафавиён», «Њикояи Восифї дар бораи
Љомї», «Гуфтор дар бораи Муфрад Ќаландар», «Ањмаќ кардани шоирон шоњи
Шервонро», «Ањмаќ кардани Субњї Шайхро», њамчунин «Ѓазали обу теѓ» ва
аз ќасидањои љавобии Восифї ба «Ѓунча» дарљ гардидаанд.
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Аз соли 1940 сар карда А.Н.Болдирев се очерки тањќиќотии муфассалро
интишор дод. Яке бо номи «Хотироти Зайниддин Восифї њамчун сарчашмаи
омўзиши њаёти мадании Осиёи Миёна ва Хуросон дар њудуди ќарнњои XVXVI», дувум – «Алишер Навої дар њикоёти муосиронаш» ва саввумаш бо
унвони «Лавњањое аз њаёти љамъияти Њирот дар њудуди ќарнњои XV-XVI». Бояд
эътироф кард, ки ин 3 очерк тањќиќоти осори Восифиро дар шарќшиносии
рус ба як марњилаи нав бардошта тавонист. Вай аз байни «олимони Аврупо»
Б.Дорнро нахустин шахсе донистааст, ки ба хотироти Зайниддин Мањмуди
Восифї диќќат карда, соли 1874 аввалин нусхаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-ро аз
Музеи Осиёї дар маљмўаи «Меланж Азиатик» эълон кард. А.Н.Болдирев он
гоњ чанд сањви Б.Дорнро дар асари худ тавзењ ва ислоњ намуда буд. Муњаќќиќ
Тейфели олмониро, ки дар асоси маќолаи Б.Дорн Восифиро дар навиштаи
худ зикр карда буд, дувумин шахси дарккунандаи арзиши илмии «Бадоеъ-улваќоеъ» медонад. Дар навиштаи ин муаллиф А.Н.Болдирев фикри доир ба
ањамияти омўхтани манбаъњои ќарни XVI-ро таќвият додааст. А.Н.Болдирев
устоди худ – академик В.В.Бартолдро аввалин донишманде шумурдааст, ки
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-ро дар баррасињои таърихшиносиаш бевосита истифода
карда буд. А.Н.Болдирев «Материалњо барои љуѓрофияи таърихии вилояти
Самарќанд» ном асари В.Л.Вяткинро, ки дар он факте аз хотироти Восифї
оварда шудаст, низ ёдовар шудааст.
А.Н.Болдирев дар очеркаш, ки бори аввал дар шарќшиносии рус «Бадоеъул-ваќоеъ»-и Зайниддин Мањмуди Восифиро муфассал тањќиќ намуда,
устухонбандї ва таркиби (структура) онро возењ нишон дода тавонист. Ў
«Намунаи адабиёти тољик»-и С.Айниро (1926) њамчун асаре, ки дар он арзиши
таърихии китоби Восифї сабт шудааст тавзењ додааст. Вале аз ин очерки
А.Н.Болдирев ошкор мешавад, ки асари дувуми С.Айнї, ки онро муаллиф
соли 1937 таълиф намуда, соли 1939 ба табъ расонида буд, шояд ба сабаби
дастнорас буданаш аз назари ў дур монда бошад.
А.Мирзоев дар ин асараш, ки ба муносибати 1000-солагии Абўалї ибни
Сино (1952) нашр гардид, њикояњоеро, ки Восифї оид ба Ибни Сино овардааст,
тањлил менамояд.
Соли 1957 се монографияи бахшида ба шахсиятњои барљастаи ќарни XVI
интишор дода шуд, ки барои онњо «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Зайниддин Восифї ба
сифати яке аз манбаъњои асосї хидмат кардааст. Инњо «Бадриддини Њилолї»и16 нависандаи ин сатрњо, «Зайниддин Восифї»-и А.Н.Болдирев ва «Биної»-и
А.Мирзоев17 буданд.
Монографияи профессор А.Н.Болдиревро љамъбасти тањќиќоти рољеъ ба
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» бояд шумурд.18 Дар ин китоб њамаи марњалањои рўзгори
Зайниддин Мањмуди Восифї – аз овони кўдакї, нављавонї ва љавонии ў дар
шањри Њирот (1485-1512) сар карда, муњољират ва зиндагии вай дар Самарќанд
(1512-1513), дар Бухоро (1513-1514), оворагї ва саргардонињояш (1515-1517)
ва боз дар Самарќанд (1517-1518) ва нињоят дар Шоњрухия ва Тошканд ва
њамчунин хусусиятњои ѓоявї ва сабкии эљодиёташ даќиќ ва мустанад тањлил
шудааст. Муаллиф дар муќаддимаи китобаш таърихи омўхта шудани эљодиёти
Восифиро ба тарзи дигар баён менамояд ва дар тавзењоташ комилтарин номгўи
адабиёти оид ба Восифиро (то соли 1957) овардааст. Вай акнун олими рус
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П.И.Лерхро аввалин шахсе медонад, ки дар бораи Восифї навиштањое дорад,
зеро соли 1858 як нусхаи тарљумаи ўзбекии (1826, Хива) «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»ро барои Музеи Осиёї харида дар матбуот эълон карда буд.19
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» ба сифати як асари таърихии муњим ва камназир,
чи барои омўхтани таърихи иљтимої, сиёсї, иќтисодї, фарњангї ва адабии
замони муллиф ва чи њамчун асари барљастаи адабии форсї-тољикї ба тарзи
бояду шояд муаррифї нагардида буд.
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МАЗЊАРИ БАДОЕИ СУВАР — КАМОЛИДДИН БЕЊЗОД
Соли 1955 рассоми забардаст Камолиддин Бењзод 500-сола шуд. 500-со
лагии Камолиддин Бењзод санае буд, ки онро халќи мо бо шукўњ љашн гирифт.
Камолиддин Бењзод дар таърихи санъати тасвирии мардуми Осиёи Марказию
Эрон ва љањон мавќеи фавќулодда бузурге дорад. Барои њамин суратгарон,
наќќошон, хаттотон ва дигар намояндагони ањли њунари замони Бењзод ўро ба
љињати мањорат ва санъати баландаш устод ва «Монии сонї»1 мешумориданд,
нисбат ба ў муњаббат ва эњтироми бузурге доштанд. Муаррих ва воќеанигори
маъруфи он замон Ѓиёсиддин Хондамир мањорати Камолиддин Бењзодро
тавсиф намудааст:
Мўи ќаламаш зи устодї,
Љон дода ба сурати љамодї.2
Камолиддин Бењзод дар яке аз даврањои мураккаби таърих умр ба сар
бурдааст. Охирњои асри XV ва ибтидои асри XVI дар Хуросон ва Мовароуннањр
протсесси таназзули феодализм хеле ќувват гирифт. Тохтутозњои беохир,
љангњои пай дар паи дохилию хонадонї ва байниќабилавию сулолавии
Темуриён, Шайбониён ва Сафавиён ба сари халќ фољиањои бисёре оварданд.
Чунин вазъияте рўй дод, ки ањволи маишии ин мардум рўз то рўз хароб шудан
гирифт, ќуввањои истењсолкунанда нобуд мешуд, обёрї вайрон мегардид,
роњњои корвонии савдо ќатъ мешуданд... Равшан аст, ки ин њолат шароити
моддии мардумро мушкил мекард.
Ќатъи назар аз душворињои њаёти сиёсї асрњои ХV-ХVI дар таърихи халќ
яке аз даврањоест, ки тамаддун ва соњањои гуногуни он – адабиёт, санъати
тасвирї, хушнависї, меъморї, мусиќї хеле равнаќ гирифт. Тараќќиёти санъат
њои нафис бештар дар Њирот ва фан дар Самарќанд марказият доштанд. Дар
ин соња ду шахси бузурги он замон – шоир, мусиќишинос ва олими забардаст
Мавлоно Абдурањмони Љомї (1414-1492) ва шогирд, дўст ва њимоятгари ў
Мир Алишер Навої (1441-1501) хидмати шоиста кардаанд. Онњо мекўшиданд,
ки љавонњои соњибистеъдодро дар атрофи худ љамъ карда, дар «мактаби
маданият»-и он замон шањри Њирот тарбия кунанд. Дар натиља, дар замони
султон Њусайн Бойќаро (1469-1506), ки Алишер Навої вазири ў буд ва пойтахти
ў – шањри Њирот суханварон, олимон, санъаткорон ва дигар намояндагони
тамаддун љамъ омаданд. Дар ин бора маълумоти зиёди мўътамадро муаррихон
ва адибони он давра, чунончи Восифї («Бадоеъ-ул-ваќоеъ»), Навої («Маљолисун-нафоис» ва иловањои тарљумони ин асар – Фахрии Њиротї), Бобур («Бо
бурнома»), Соммирзо («Тўњфаи Сомї»), Хондамир («Њабиб-ус-сияр») ва ди
гарон дастраси мо кардаанд.
Дар њамон давра адабиёт ва фан хеле ривољ гирифт. Алишер Навої дар
«Маљолис-ун-нафоис»-и худ 105 танро номбар менамояд, ки машѓулияти
асосии онњо шоирї будааст. Албатта, аксари ин шоирон дар таърихи адабиёт
маќоми вижаеро дошта наметавонанд. Вале бояд эътироф намоем, ки мањз
аз љумлаи њамин гурўњ шоироне буданд, ки эљодиёти онњо бештар тамоюли
пешравї дошта, љараёни пешќадами адабиётро ташкил менамуд. Чунончи,
Абдурањмони Љомї, Алишер Навої, Зайниддин Восифї, Бадриддин Њилолї,
Камолиддин Биної, Сайфии Бухорої аз њамин ќабил шоирони номдори Осиё
ва Хуросони он замон, ба шумор мераванд. Рушди адабиёт дар нимаи дувуми
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асри XV барои таълиф ёфтани як силсила асарњои марбут ба таърихи адабиёт
(тазкирањо) ва назарияи адабиёт сабаб гардид. Абдурањмони Љомї ду рисола
рољеъ ба муаммо – «Муаммои саѓир», «Муаммои кабир», инчунин «Рисолаи
ќофия» ва «Бањористон»-ашро таълиф намуд. Алишер Навої (ба забони
туркии ўзбекї) «Маљолис-ун-нафоис», «Рисолаи муаммо», «Муњокимат-уллуѓатайн», Давлатшоњи Самарќандї «Тазкират-уш-шуаро», Камолиддин
Њусайнї «Рисола-фї-л-муаммо», Сайфии Бухорої «Арўз»-ро таълиф намуда
анд. Ба њимоят ва дастгирии Навої ва Љомї якчанд китоби илмие њам таълиф
карда шуд: монанди «Шарњи Мулло»-и Љомї дар мавзўи сарфу нањви арабї,
«Ахлоќи Љалолї»-и Љалолиддин Даввонї, «Ахлоќи Муњсинї»-и Њусайн Воизи
Кошифї. Ин муаллиф «Калила ва Димна»-ро ба унвони «Анвори Суњайлї»
танзим намуд.
Дар соњаи таърих инчунин якчанд асари барљаста тартиб дода шуд:
«Матлаъ-ус-саъдайн»-и Абдураззоќи Самарќандї, «Равзот-ул-љаннот фї ав
софи мадинат-ил-Њирот»-и Муиниддини Исфизорї, «Равзат-ус-сафо»-и Мир
хонд ва амсоли инњо.
Хулоса тањти роњбарии Љомї ва Навої 57 асари муњим навишта шуд,3
ки њар кадоми он дар замони худ тадќиќоти барљастае њисоб меёфт ва сабки
илмї-назарї дошт.
Доираи ањли санъати он замон њам хеле васеъ буд: донишмандони му
сиќї ва навозандагон Хоља Абдуллоњи Марворид, Кулмуњаммади Удї,
Шайхи Ної, Њусайни Удї, ки (ба фикри Бобур), бо ёрии Навої ба шўњрати
фавќулодда соњиб гардида буданд;4 гурўње аз наќќошон, суратгарон, хаттотон
ва сањњофон њам истеъдоди худро нишон дода, санъаташонро ба дараљаи аъло
расонида буданд. Чунончи, «Султон-ул-хаттотин» Султон Алии Машњадї,5
Камолиддин Бењзод,6 ки сабки нави суратгарї (миниатюра)-и он давра ба
номи ў алоќаманд аст; шогирди наздиктарин ва пайрави Бењзод – Ќосим Алї,7
Хоља Муњаммади Наќќош, Шоњ Музаффар ва дигарон.
Соли таваллуди Камолиддин Бењзод ба соли 1455 наздик буда, дар шањри
Њирот ба дунё омадааст. Дар айёми наврасї падару модари ў вафот кардаанд
ва ў саѓир мондааст. Мувофиќи маълумоти Ќозї Ањмад ибни Мирмуншї –
муаллифи рисола дар мавзўи њудуси ќалам ва пайдо шудани хат ва асноди он,8
тарбияи Камолиддин Бењзодро устод Мираки Наќќоши Њиротї, ки вазифаи
китобдори њокими мамлакат султон Њусайн Бойќароро адо менамуд, ба ўњдаи
худ гирифт.9 Бењзод, ки истеъдоди фавќулоддае дошт, ба зудї ва ба хубї
санъати суратгариро аз худ кард. Ќобилияти Бењзод диќќати аркони фарњанги
замонро ба худ љалб намуд. Аз љумла Алишер Навої ба Камолиддин Бењзод
ањамияти вижа дод ва њимоят намуд, ки ин њам ба камолоти санъати суратгари
моњир кўмак расонид. Дар ин хусус Бобурмирзо дар «Бобурнома»-аш ќайд
менамояд, ки «устод Бењзод ва Шоњ Музаффар бо саъй ва эњтимоми бек (яъне
Навої – К.А.) ин тавр машњур ва маъруф гардидаанд».10 Ин маълумотро
Хондамир њам («Њабиб-ус-сияр») тасдиќ менамояд.11 Хулоса, ќабл аз вафоти
Алишер Навої (соли 1501) номи Камолиддин Бењзод кайњо ба устодї машњур
гардида буд. Зайниддин Восифї дар «Бадоеъ-ул-ваќоеъ» воќеаеро тасвир
менамояд, ки он ёддоштест дар бораи яке аз наќќошињои аъло, шоњкории
Бењзод. Ин тасвири Алишер Навої мебошад, ки Бењзод кашидааст ва онро
дўстдорони санъат ва адабиёт дар њузури худи Навої ба бањои баланд сазовор
намуда буданд. Инак, ёддошти Восифї:
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«...Алќисса, рўз ба рўз ва соат ба соат њунар ва мартабаи устод Бењзод дар
тараќќї буд ва њар наќше, ки мекашид, аз паси вай ўро аз пардаи ѓайб сурати
фатње (муваффаќияте) рўй менамуд.
Машњур аст, ки устод Бењзод сањифаи мусавваре ба маљлиси фирдавсоини
сипењртазйини амири кабир Мир Алишер овард. Дар он сурати њол чунон
тасвир ёфта буд, ки: боѓчае ороста бо дарахтони гуногун ва бар шохсори он
дарахтон мурѓони хушилњони бўќаламун ва дар њар тараф љўйњои љорї ва
гулњои шукуфта ва нимшукуфтаи сурху зарду зангорї. Сурати Мир Алишер
чунон кашида шуда буд, ки дар он боѓ бар асои худ такя зада истодааст ва
табаќњои пурзару сим дар пеши худ нињода муњайёи инъом ва эњсон кардан
аст.
Чун њазрати Мир он суратро мушоњида ва мулоњиза намуд, он сањифаи
латиф боѓчаи ботинашро бо гулњои бањљат ва сурур ва атрофи њавзаи хо
тирашро бо дарахтони фарњат ва њузур биёрост ва аз андалеби табъаш бар
шохсори шавќ ва завќ навои «алњасан, алњасан!» (хуб, хуб) бархост ва гуфт:
Наќќош, аљаб сафња мунаќќаш кардї,
Эй ваќти ту хуш, ки ваќти мо х(в)аш кардї!
Ва баъд аз он рўй ба ањли маљлис оварда пурсид: – Азизонро дар таъриф
ва тавсифи ин сањифаи шарифа ба хотир чї мерасад? – Мавлоно Фасењуддин,
ки устод ва муаллими Мир буда, аз љумлаи олимони машњури Хуросон буд,
фармуд: – Махдумо! Ман чун ин гулњои шукуфтаро дидам, хостам, ки даст
дароз кунам ва гуле аз гулбун људо карда ба дастори худ халонам. Мавлоно
Соњиб Доро, ки надим ва мусоњиби Мир буд, гуфт: – Маро низ њамин хоњиш
буд, аммо андешидам, ки мабодо даст дароз кунам, ки мурѓон рамида аз сари
дарахтон парвоз намоянд.
Мавлоно Бурњон, ки саромади зарифони Хуросон буд ва доимо ба Мир
зарофат ва шўхињо менамуд, гуфт:
— Ман мулоњиза карда даст ва забон нигоњ медорам ва дам задан наме
хоњам, ки мабодо Мир ранљида, рўй турш намуда, абрўи ризоро дарњам кашанд
ва ин шукуфтарўї, ки дар расм доранд, якбора барњам хўрад.
Мавлоно Муњаммад Бадахшї, ки ў њам аз зарифони Хуросон буд ва Мир
Алишер ба вай «латифатарош» лаќаб дода буд, гуфт: – Эй Мавлоно Бурњон,
агар беодобї ва густохї намешуд, ман ин асоро, ки дар расм дар дасти Мир
аст, гирифта бар сари ту мезадам. Мир Алишер гуфт: – Азизон суханони хуб
гуфтанд. Агар Мавлоно Бурњон он дуруштиро намекарданд, ба хотир расида
буд, ки ин табаќњои пурзарро, ки дар сањифа наќш ёфтаанд, бар сари ёрон
нисор намоям. Баъд аз он устод Бењзодро асп бо зину лаљом ва љомаи муносиб
бахшида, ба њар кадом ањли сўњбат низ либосњои фохир инъом кард».12
Ёддошти Восифї санадест, ки баъзе хусусиятњои санъати суратгарии
Бењзодро равшантар менамояд.
Рассоми мо шоире буд дар суратгарї. Ў ба ќонунияти суннатии ин соњаи
санъат навоварињо ворид намуд, ки онњо имконият ва тасаввури эљодии
устодро васеътар акс кунонда метавонанд. Бењзод на фаќат расмњое мекашид,
ки бо ягон асари муайяни адабї ва ё таърих алоќамандї дошта бошад, балки
лавњањои алоњида сохтааст.
Бењзод дар давраи аввали эљодиёташ барои «Бўстон»-и Саъдї13 (кито
баташ соли 1488), «Хамса»-и Низомї (китобаташ таќрибан соли 1499) суратњое
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кашидааст, ки назокат ва нафосати мањорати онњо ба мо лаззат мебахшанд
ва мафтун менамоянд. Ин як љињати эљодиёти Бењзод мебошад. Љињати
дигари эљодиёти устод аз он иборат аст, ки ў дар суратгарии чењранигорї
(портреткашї)-и њамзамонони худ як сабки нави бузурги эљодї бунёд намуд.
Аз чењранигорињое, ки устод Бењзод кашидааст, портрети шоири тољик
Абдулло Њотифї (вафоташ соли 1512) – хоњарзодаи Љомї,14 Њусайни Бойќаро15
ва Шайбонихон16 машњуранд. Њар кадоми ин суратњо хислатњои хоси ботинии
шахсони мазкурро акс кунонда, дорои аносири вуќўънигорї мебошанд.
Дар суратњое, ки дар онњо Бењзод ягон њолати муайяни зиндагї ва ё
ягон воќеаро (суратњои дастнависи «Зафарнома»-и Шарафуддин Яздї) акс
мекунонад, сабки ба худаш хоси суратгар зоњир мешавад. Камолиддин Бењзод
то охири њукуматдории Њусайн Бойќаро (соли 1506) дар китобхонаи ў дар
Њирот фаъолият дошт. Пас аз вафоти Шайбонихон (соли 1510) ў ба Табрез
рафт ва дар соли 1522 ба роњбарии китобхонаи пойтахти Сафавиён ва сардори
санъатгарони он давлат таъин мешавад. Дар Табрез Бењзод барои рушди
њунари тасвирї хидматњои бузурге кардааст. Бењзод шогирдоне ба воя расонид,
ки ба сабки ба худи Бењзод хос пайравї менамуданд. Дар солњои 1523-1524
Хондамир дар хусуси Бењзод дар «Њабиб-ус-сияр»-и худ ќайд менамояд, ки ў:
«Мазњари бадоеи сувар ва музњири наводири њунар, ќалами монираќамаш
носихи асрори мусаввирони олам ва банони мўъљизашамимаш моњии тасви
роти њунарварии банї Одам».
Камолиддин Бењзод суратгарест, ки бо санъати нафис ва сабки махсуси
худ аносири мардумии њамон соњаи Осиёи Марказї ва Хуросон ва Эронро
ривољ дода, онро ба пояи баландтар расонидааст. Санъати Бењзод ва сабки ў
аз тарафи шогирдон ва пайравони ў дар тамоми ќарнњои баъдї (хусусан дар
Њирот, Бухоро, Самарќанд) давом дода мешуд. Бесабаб нест, ки дар тамоми
Шарќ Камолиддин Бењзод мусаллам, яъне ба устодї ќабул гардидааст ва инро
шоирон њам васф намудаанд. Дар китоби «Номаи номї» байтњои поин оварда
шудааст, ки онро муаллифи «Њабиб-ус-сияр» њам зикр менамояд. Ин байтњо
барои таърифи устод Бењзод хеле хос мебошанд.
Мониќалами хуљастаосор,
Некўшиями њамидаатвор.
Устоди њунарварони олам,
Дар фанни њунарварї мусаллам.
Бењзоди ягонаи замона,
Монї ба забони ў фасона.
Дар диќќати табъ мўшикоф аст,
В-ин њарф на аз сари гизоф аст.
Такмили мањораташ дар ин фан,
Бовар агар-ат наёяд аз ман.
Бикшой назар зи рўи инсоф,
Бингар сувари бадеъавсоф.
К-орост љамоли ин сањоиф,
Афзуд камоли ин зароиф.
Дар сурати њусну хатти тањрир,
Ин сон вараќе наёфт тасвир.17
Ва боз:
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Мўи ќаламат то ба љањон чењра кушод,
Бар чењраи Монї раќами насх кушод.
Бас табъ зи сурати накў зод аз ў,
Табъи ту вале аз њама онњо бењ зод.18
Камолиддин Бењзод бузургтарин сураткаши Шарќ буда, дар таърихи
тамаддуни љањон мавќеи волоро ишѓол намудааст. Мањорати баланд ва
санъати мукаммали ў асоси он гардидааст, ки муњаќќиќони Аврупо ўро
«Рафаэли Шарќ» номидаанд ва ба сафи суратгарони машњур ва забардасти
санъати рассомї монанди Санг Мемлинг (охири асри XV); Албрехт Дюрер
(1417-1528), Ганс Голбейни хурдї (1479-1543) ва дигарон дохил намудаанд.
Соли вафоти Камолиддин Бењзод муайян нест ва мумкин тахмин кард, ки
ў байни солњои 1533-1537 аз њаёт чашм пўшидааст.
Лавњањои нигорини мансуб ба Бењзод дар тамоми дунё пањн шудааст,
дар бунёд ва китобхонањои гуногуни љањон (Санкт-Петербург, Тошканд,
Лондон, Тењрон, Кобул ва шањрњои дигар) мањфуз аст. Ќисми асарњои устод
дар маљмўањои гуногун нашр гардидаанд. Љамъ намудани акси асарњои ў ва
дар як љилди махсус нашр намудани онњо яке аз вазифањои таъхирнопазири
муњаќќиќон аст.
(соли 1955)
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3. С.Айнї. Алишер Навої. Сталинобод, 1949, с.138.
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5. Бобурнома, 1 ќисм, 211 б
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12. Ёддошти Восифї аз тарафи Садриддин Айнї то андозае мувофиќи
забони имрўзаи тољик ва тарзи ифодаи он тањрир карда шудааст. Мо инро
аз асари чопнашудаи устод, ки баъди фавти муаллиф соли 1956 ба табъ
расонидем, иќтибос намудем. Тарљумаи мухтасари њамин њикояи Восифї дар
маќолаи А.Н.Болдирев «Алишер Навои в рассказах современиков» инчунин
оварда шудааст. Маљм. «Алишер Навої» АФ СССР, М. – Л., 1946, с. 151-152.
13. Ниг.: A surveg of Persian, art t.V, Лондон – Ню Йорк, №№ 886, 887;
Регsiап раinting with an intraduction dy Basil Gray. Oxford University press, 1945,
№ 7. Дастнависи «Бўстон», ки Бењзод наќќошї намудааст, аз тарафи хаттоти
машњури њамон замон Султон Алї бо фармоиши султон Њусайн Бойќаро
китобат карда шудааст.
14. Профессор А.А.Семёнов сурати Њотифиро аз Аrts islamica (љилди III,
ќисми I, №10) бардошта, соли 1940 нашр намудааст (Портреты эпохи Навои,
Ташкент, 1940, № 5).
15. А.А.Семёнов аз китоби Карим Тоњирзода «Саромадони хунар»
(Берлин, 1923, № 49) гирифта нашр намудааст.
16. Дар њамон асар аз китоби Sakisian. La miniature Persane du XII-e siecle
(Париж, 1929) гирифта чоп карда шудааст.
17. Дар китоби Халилї «Осори Њирот» (1309 шамсї. С. 485 – 486), ки ин
байтњо аз он љо иќтибос карда шуданд, мисраи охирин њам бо калимаи «тањ
рир» тамом мешавад.
18. Халилї. Осори Њирот, с. 486-487. Б.Денике. Искусство Востока, Ка
зань, 1923, с. 123. А.А.Семёнов. Портреты эпохи Навои, с. 8; Гератская ху
дожественная рукопись эпохи Навои и ее творцы, с. 169.
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ВАССОФИ ИШЌУ МУЊАББАТ ВА ОШЎБГАРИ ЗАМОН —
МАВЛОНО БАДРИДДИН ЊИЛОЛЇ
Мавлоно Њилолї яке аз бузургтарин шоирони ѓазалсарои ширинкаломи
мо, ки дар замони зиндагиаш чун умдаи шуарои замон ва афсањи булаѓои
даврон шинохта шуда буд, бо фатвои иртиљоиён ва фармони Шайбонихони
ѓоратгари кишвар ба дасти љаллоди ў ба тариќи вањшиёна сар аз танаш људо
карда шуд.
Мавлоно Бадриддин Њилолї, шоири маъруфи тољик солњои 70 асри XV
дар Астаробод таваллуд ёфта, соли 1529 аз тарафи Шайбонихон ба ќатл расо
нида шудааст. Бадриддин Њилолї дар зодгоњаш парвариш гардида, тањсил
кардааст.
Соли 1491 вай ба маркази илму њунари замонаш Њирот барои такмили
дониш омадааст. Дар ин чо Бадриддин Њилолї ба љињати истеъдоди бена
зири адабї ба доираи адабии кишвар роњ пайдо кард, ки он тањти нуфузи
Мавлоно Абдурањмони Љомї ва Мир Алишер Навої фаъолият дошт. Он гоњ
Мир Алишер Навої дар тазкираи «Маљолис-ун-нафоис» (1491) дар бораи
Бадриддин Њилолї навишта буд, ки «...ќувваи њофизааш хеле хуб аст, табъаш
њам монанди ќувваи хофизааш мебошад. Майли хондан дорад, умед аст, ки
тавфиќ ёбад».
Баъди чанде Бадриддин Њилолї дар улуми замонавї: дониши комиле
фаро гирифта, њамзамононашро ба њайрат оварда тавонист. Солњои бистуми
асри XVI ў дар байни ому хос њамчун адиб ва суханвари мумтози замонаш
маъруф гардида буд.
Бадриддин Њилолї, ки табъи равону њофизаи ќавї дошта, ба ќавли За
њириддини Бобур сї-чињил њазор байтро аз ёд медонист, дар як фурсати кўтоњ
илова ба илмњои расмии мадраса, арўз, ќофия, санъатњои шеърї ва ѓайраро
азхуд карда, дар ќатори бењтарин шоирони давр љой мегирад. Аз Бадриддин
Њилолї як девон ва се маснавї – «Шоњу Дарвеш», «Сифот-ул-ошиќин», «Лай
лї ва Маљнун» боќї мондааст. «Рисолаи ќофия» ном асареро низ ба ў нис
бат медињанд. Девони ашъори Бадриддин Њилолї (2700 байт), ки соли 1521
мураттаб сохтааст, асосан аз ѓазалу рубої ва муќаттаоту чанд манзумаи дигар
фароњам омада, нусхањои чопии он 360 ѓазали аксар 6-7 байтї, 32 рубої, 8
ќитъа, шеъри љавобия ба «Ќасидаи шутурњуљра»-и Мавлоно Котибї ва «Чис
тони шамъу фонус»-ро дар бар мегирад. Дар эљодиёти Бадриддин Њилолї
ѓазал маќоми калон дорад.
Шоир ѓазалро навъи асосии мањсули адабии худ шуморида, дар сарсухани
достони «Шоњу Дарвеш» гуфтааст:
Наќди ганљинаи сухан ѓазал аст,
Шукри бењад, ки шеъри ман ѓазал аст!
Дар асри XVI дар жанри ѓазал аз Бадриддин Њилолї муќаддамтар шоире
нест. Мавзўи асосии ѓазалиёти Бадриддин Њилолї ишќу муњаббат мебошад.
Ишќи Бадриддин Њилолї ишќи инсонї, ишќи њаќиќї буда, аз он ишќи илоњие,
ки шоирони мутасаввиф тараннум кардаанд, ба куллї фарќ дорад. Маъшуќа
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дар тасвири Бадриддин Њилолї одамест мисли дигарон як офаридаи дунявї,
ки дар рўи замин, дар канори нозпарвари табиат, дар байни мардум хиромон
аст ва њамон табиати мўъљизаофарин ба вай њусну малоњат ато кардааст. Ишќи
Њилолї, ки дар он идеалњои олии инсонї акс ёфтаанд, фаќат эњсоси хосаи
як фард – шахсияти худи шоир набуда, балки ифодаи бадеии фикру аќида,
марому маќсад ва умеду орзуњои мардум мебошад. Ишќ инчунин дар назари
Бадриддин Њилолї ањамияти тарбиявї касб кардааст. Ў зимни мафњумњои
ишќї сифатњои њамидаи инсониро сутуда, поктинатї, вафодорї, мењрубонї,
адолатпарвариро ба бевафої, пастфитратї, бадахлоќї, берањмї ва ќаллобї
муќобил гузоштааст. Дар ѓазал ва ќитъаю рубоиёти Бадриддин Њилолї дигар
масъалањои муњими иљтимої низ ифода гардидаанд. Ў дар бисёр мавридњо аз
њоли парешону гирифтори дарду ѓам будани худ ва беинсофию беадолатии
ањли сарват нолида, бар зидди нобаробарињои замон сахт эътироз мекунад.
Бадриддин Њилолї дар як ќитъааш бо кинояву тамасхур мегўяд, ки дуньё
ба коми давлатдорону зўрон аст, танњо ин зумраи љомеа ба њама чиз њуќуќ
доранд, њар чї хоњанд, мекунанд, вале одамони оддї њаќиру нотавонанд,
онњо њамеша ранљ кашидаанд ва азобу озори зиёде бинанд њам, маљбуранд
ба он тоќат кунанд, ба њељ љо шикоят набаранд. Бадриддин Њилолї душмани
бепарвої, беѓамї ва танпарварию худпарастї будааст. Ў дар рубоии зерин
шахсонеро, ки аз ѓами халќу кишвар бехабаранд, одам нашуморидааст:
Дар олами бевафо касе хуррам нест,
Шодию нишот дар банї Одам нест!
Он кас, ки дар ин замона ўро ѓам нест,
Ё одам нест, ё аз ин олам нест!
Масъалаи дигари иљтимоие, ки Бадриддин Њилолї дар ашъораш ба он
ањамияти љиддї додааст, тарѓиби дўстию рафоќат мебошад. Ў бахшида ба ин
масъала ѓазалиёте навишта, дар он нисбат ба дўстони беѓараз содиќу бовафо
будан ва аз онњо њељ чизро дареѓ надоштан, самимияту эњтироми бузург пар
вариданро талќин менамояд. Дар ѓазалиёти Бадриддин Њилолї баъзе ќонуну
ќоидањои замонаш низ танќид шудаанд. Умуман ў дар ѓазалњояш образи
риндро ба таќводорони риёкор муќобил гузошта, худро бебокона аз тоифаи
риндон медонад.
Туро, ки љони манї, сохт нотавон рўза,
Надонам, аз чи сабаб шуд балои љон рўза!
Закоти њусни мубин сўи моњи рўза манењ,
Ки ин закот басе бењтар аст аз он рўза
Забону коми туро рўза бењаловат сохт,
Надошт шарм аз он кому он забон рўза.
Зи бас ки бар дару бом офтоби талъати туст,
Ба хонаи ту кушодан наметавон рўза.
Расид даври гулу рўза дар миён омад,
Куљост ид, ки бархезад аз миён рўза?!
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Дар интизори шаби иду нури маљлиси ёр,
Сиёњ гашт ба чашми њама љањон рўза.
Зи моњи рўза, Њилолї, фиѓон макун њама рўз
Хамўш бош, ки зад мўњр бар дањон рўза!
Бењтарин хусусияти ѓазалиёти Бадриддин Њилолї он аст, ки онњо бо за
бони содда, услуби равон ва таркибњои басо латифу љозибадор эљод шудаанд.
Ў дар ѓазалиёташ аз истифодаи калимоти душворфањм, кинояњои сарпечу
ташбењоти мураккаб худдорї намуда, бар он кўшидааст, ки ибораю таркиб
ва санъати шеъри ў баробари осонфањму њаётї будан, хонандаю шунавандаро
ба ваљд оваранд. Ин аст, ки ѓазалиёти ў хеле хушоњангу рўњбахш ва самимию
дилнавозанд ва дар Шашмаќом – мусиќии классикии мо ва таронањои халќї
маќоми хосае доранд.
Як чињати назарраси ѓазалиёти Бадриддин Њилолї дар он аст, ки њис
сиёт ва аќидаю андешањои шоир ба тафаккури халќ хеле наздик буда, ба
таври њаќиќатнигорона ва нињоят табиї тасвир шудаанд. Илова бар ин, дар
мавридњои мувофиќ устодона кор фармуда шудани маќолу иборањои халќї
боиси боз њам афзудани халќияти ашъори ў гардидаанд. Бо мањорати баланд
истифода бурдани санъатњои бадеї – ташбењ, истиора, тавсиф, тазод, муболиѓа,
таљнис, талмењ ва ѓайра низ аз муњимтарин хусусияти ѓазалиёти ўст. Дигар
хусусияти љолиби ѓазалиёти Њилолї образнокии он мебошад. Ў ба воситаи
образњои мусбати ошиќ, маъшуќа, ринд ва наќшњои манфии раќибу зоњид
ва мўњтасибу носењ, ки хеле барљаста офарида шудаанд, эњсосот, аќидањои
ахлоќию иљтимоии худро бо камоли устодї ифода намудааст.
Бадриддин Њилолї баъди он ки шоирони достонсаро ўро дар маснавї
ќобилият надорад, гўён маломат кардаанд, ба эљоди «Шоњу Дарвеш» пар
дохтааст. Маснавии «Шоњу Дарвеш», ки таърихи таълифаш даќиќан маълум
нест, дар вазни хафиф (фоилотун, мафоилун, фаилун) буда, аз 28 боб ва 1144
байт иборат аст. Дар ин достон асосан се кас амал мекунанд: Шоњ, Дарвеш
ва Раќиб, Шоњу Дарвеш бо якдигар дўстанд. Аммо Раќиб ин дўстиро дида
наметавонад ва ба њар восита онњоро аз њам људо карданї мешавад. Ў дар ин
роњ бисёр найрангњо ба кор барад њам, ба маќсад намерасад ва Шоњу Дарвеш
то охири умр ба якдигар содиќ мемонанд. Ин маснавї бо таъсири тасаввуф
нигориш ёфта, як асари камарзиши Бадриддин Њилолї ба шумор меравад,
ки пояи њаќиќати зиндагї надорад ва бунёдаш хилофи муносибати воќеии
синфњо ва гурўњњои љамъиятии он замон аст.
Маснавии дуюми Бадриддин Њилолї «Сифот-ул-ошиќин» таќрибан соли
1508 таълиф шуда, шомили 1300 байт аст, он як асари тарбиявию ахлоќї буда,
бо мазмуни ѓоявии худ аз «Шоњу Дарвеш» тамоман тафовут дорад. «Сифотул-ошиќин» як асари баландмаќоми суханвар ба шумор меравад ва дар
эљодиёти шоир мавќеи калон дорад. Бадриддин Њилолї дар ин достон дар
ифодаи афкори фалсафию назарї ба маснавии «Махзан-ул-асрор»-и Низомии
Ганљавї ва «Матлаъ-ул-анвор»-и Хусрави Дењлавї пайравї намуда, дар баёни
афкори тарбиявию ахлокї роњи «Гулистон» ва «Бўстон»-и Саъдии Шерозиро
пай гирифтааст. «Сифот-ул-ошиќин» банду басти ягона – хатти сюжети пай
васт надошта, 20 боб ва зиёда аз 2400 мисраъро дар бар мегирад. Њар як бобаш
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ба тавсифи яке аз хислатњои хуби инсон – сидќ (боби 2), вафо (боби 3), хулќи
хуш (боби 4), карам (боби 5), шуљоату мардї (боби 6), њиммат (боби – 7), эњсон
(боби 8), тавозўъ ва зарари такаббур (боби 9), одоб (боби 10), њаё (боби 11),
сабр (боби 12), шукр (боби 13), таваккал (боби 14), ќаноат (боби 15), камхўрї
ва зарари баднафсї (боби 16), камгўї (боби 17), камхобї (боби 18) ва ѓайра
оид аст. Дар достон инчуннн андешањои фалсафии тасаввуфии ў дар бораи
инсофу адолат ва усулњои мамлакатдорї ифода ёфтааст. Услуб ва тарзи баён
дар «Сифот-ул-ошиќин» чунин аст: шоир дар њар як боб аввал аз ягон хислати
неки инсон сухан ронда, пас барои таќвияти фикр њикоятњои тамсилї меорад.
Масалан, дар боби дувум пас аз тавсифи вафою вафодорї, њикояти «Шоњу
Дарвеш» ва «Гўй ва чавгон»-ро оварда, ба ин восита гуфтањои худро ќувват
медињад ва вафодориро аз бењтарин хислатњои инсон мешуморад. Бадриддин
Њилолї дар афкори тарбиявию ахлоќии худ њамчун як нафар њомї ва ѓамхори
мардуми мењнатї амал карда, рафтору кирдорњои ношоистаи ањли зулму
ситамро мањкум намудааст.
Маснавии сеюми Бадриддин Њилолї «Лайлї ва Маљнун» (1522), ки дар
вазни њазаљи мусаддаси ахраби маќбузи мањзуф (мафъўлу мафоилун фаўлун)
навишта шудааст, аз 34 боб ва 3542 мисраъ иборат буда, оѓози он ќисми њамду
наът ва боби шашум дар насињати фарзанд аст. Бадриддин Њилолї дар ин боб
омўхтани илму њунарро тарѓиб карда, бо њам пайвастани илму амалро яке аз
сабабњои асосии муваффаќият ва пешрафти инсон медонад. Достони «Лайлї
ва Маљнун»-и Бадриддин Њилолї дар мавзўи анъанавї эљод шуда бошад
њам, ба достонњои њамноми устодони бузурги гузашта, аз чумла ба «Лайлї
ва Маљнун»-и Низомї, Хусрави Дењлавї ва дигарон таќлиди соф набуда, бо
љињатњои хосаи худ аз онњо фарќ мекунад. Бадриддин Њилолї ба ин достони
деринаи ишќи Лайлї ва Маљнун мазмуни нави ѓоявї додааст. Навпардозињои
ў, ќабл аз њама, дар љањонбинї, дар амал ва рафтору кирдори ќањрамонони
асосї – Лайлї ва Маљнун ва Навфал зоњир мегарданд. Дар достони Бадриддин
Њилолї муњимтарин симо шахсияти Лайлист. Лайлї дар тасвири ў духтари
далеру ќавиирода буда, дар масъалањои зиндагї на мувофиќи урфу одатњои
мањдуд, балки аз рўи аќли солим амал мекунад ва барои муњофизати ишќи
самимї – матлаби олии худ чорањои љиддї меандешад. Вай бар зидди фишори
хешовандон домодии фарзанди сарватманд Ибни Саломро ќатъиян нахоста,
васли ёри бовафои худ Маљнунро афзалтар пиндошта, њатто бо роњи фирор аз
дасти љомеа рањої ёфтан ва ба маќсад расиданро пеш меорад, ки ин хислатњо
дар достонњои Низомии Ганљавї ва Хусрави Дењлавї ба назар намерасанд.
Фарќи дигари «Лайлї ва Маљнун»-и Бадриддин Њилолї аз достонњои Низомию
Хусрави Дењлавї дар он аст, ки дар ин маснавї Навфал бо маќсади хушбахт
намудани Маљнун Лайлиро ба ихтиёри ў месупорад. Вале Маљнун бе ризоияти
падару модари Лайлї ва ќабилаи ў, бо вай никоњ бастанро раво намебинад.
Нињоят, падару модари Лайлї ва ањли ќабила барои васли онњо изњори
ризоят мекунанд ва љашни арўсї барпо мегардад. Вале шаби тўй ду љавони
ошиќи дилбаста ногањон шодимарг мешаванд, ки ин лањзањо дар достонњои
Низомию Хусрави Дењлавї нестанд. «Лайлї ва Мачнун»-и Бадриддин Њи
лолї аз достонњои пешина бо хусусиятњои забонї, услубї ва воситањои тас
вири бадеї низ фарќ дорад. Дар достони Бадриддин Њилолї ташбењњои
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мураккаб ва иборањои мушкилфањм ќариб дучор намеоянд. Муаллиф дар ин
асар аз санъатњои бадеї – тавсиф, ташбењ, истиора, тазод, муќобила ва ѓайра
моњирона истифода бурдааст. Дар «Лайлї ва Маљнун», ки бисёр аќидањои
муњими ахлоќию иљтимоии шоир ва танќиди сахти бедодгарию љањолати
замони феодалї ва мисли ѓазалиёт ва муќаттаоташ дарду доѓ ва ѓами давронро
дар бар мегирад, шоирони маддоњу дурўѓгў низ мазаммат шудаанд.
Ва гумон меравад, ки вазъияти басо ноустувори зиндагї, душворињои
маишии њаёт – ин аст он дарду доѓ ва ѓами даврон, ки Бадриддин Њилолї
дар вартаи он гирифтор буд. Аммо бо ин њама шоир иродаи нињоят ќавї
доштааст, ки аз роњи њалолу поки баргузидааш даст накашид, монанди бисёр
сухансароёни дарборї аз бањри виљдон ва шарафи инсонии худаш нагузашт
ва сењри суханвариро ба хидмати њокимони золим ва љоњил ваќф нанамуд,
дурдонањои каломи бадеиро ба роњи мадењасарої нисор накард. Вай дар
достони «Лайлї ва Маљнун» дар ин матлаб аќидаи худро басо хуш ва ошкоро
баён намуда, бо як њисси ифтихоромез навиштааст, ки дар њељ як достонаш
вай роњи пасти тамаллуќро нисбат ба иблисон, хасон, сангдилон ва љоњилони
замон нагирифта, дурўѓан онњоро васф нанамудааст.
Шодам, ки дар ин се бањри асрор,
Бар сангдилон наям гуњарбор.
Ман нома ба номи кас накардам,
Инъоми касе њавас накардам.
Њайф аст, ки номањои номї,
Гардад зи тамаъ хатти ѓуломї!
Афсўс, ки фозилони олам,
Бар сифла нињанд номи Њотам.
Сад њайф, ки шоирони фозил
Аллома кунанд васфи љоњил!
Безорам аз ин дурўѓ гуфтан,
В-ин гавњари бефурўѓ суфтан!
Охир чу ба бањр ошної,
Аз чашма чаро кунам гадої?
Гирам, сила сад хазина бошад,
Кай дархури як сафина бошад?
3-он љо, ки ќиёси нуктасанљист,
Як нукта бењ аз њазор ганљест.
Боќист љавоњири маъонї,
Боќї њама наќшњои фонї.
Дар мадњи хасон чаро хамўшам?
Дурдона ба хас чаро фурўшам?!
Иблис чї лоиќи бињишт аст?
Бар зишт либоси хуб зишт аст!
Тамоман равшан аст, ки ин ошкоргўї ва љасорати Бадриддин Њилолї бар
њадаф мерасид ва табъи тарафи муќобилро ба исён меовард ва рафта-рафта
муњити бе он њам мураккаби бадбинонаи нисбат ба шоирро боз мураккабтар
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ва ѓаразноктар мегардонид. Дар девони шоир бисёр байтњо ва ќитъањо дида
мешавад, ки дар асоси онњо аз чї гуна касон иборат будани гурўњи мухолифонро
таќрибан муайян кардан мумкин аст. Ин њама ранљидагон аз суханони нисбат
ба ањли љомеаи расмї густохонаи шоир, шахсоне буданд, ки шоир онњоро
дар девонаш зоњид, носењ, мўњтасиб, ќозии шаръ унвон кардааст. Бо маќсади
идома додани матлаб мо лозим медонем, ки рољеъ ба як ќисми боби «Никоњ
бастани Лайлї ва Маљнун бо якдигар» махсус истода гузарем. Дар ин ќитъа
Бадриддин Њилолї, аз як тараф муњаббати бепоёни падари Маљнунро тасвир
мекунад ва нишон медињад, ки вай бањри ба маќсад расонидани фарзанди азизи
нокоми худаш ва барои васли ў бо мањбубаш Лайлии љафокашида, њеч чизро
дареѓ намедорад ва дар љашни никоњбандии писараш тамоми молу мулки
худро сарф мекунад. Аз тарафи дигар, шоир ба мањорати лавњанигорї њам
исрофкорињои ашрофи замонро дар назари хонанда љилвагар месозад ва њам
фошофош чигунагии «муфтї, ки шароби халк мерехт», «он шањна, ки дасти
маст мебаст», «мискин ќозї ба он сару риш» ва дигаронро дар љашни никоњ
ва айшу ишрат дар њолати басе хандаовари майхорагї ва мастии онњо бо як
мањорати устоди хаљвия ва љасорати марди мубориз дар пеши назари ањли
замон намоиш дода, тамоман осуда ва хунсардона ба њукми хонанда пешкаш
менамуд. Яъне њар кас хонад ва мутолиа кунад, осуда ва хомўш намемонад ва
ўро њисси истењзоомез ва нафрати инсонї нисбат ба ашроф ва соњибони замон
фаро мегирад:
Чун ровии ќисса кард бунёд,
Аз ќиссаи ин арўсу домод.
Гуфт: Он рўзе, ки ќавми Лайлї,
Карданд ба он никоњ майле.
З-он нуктаи њамчу дурри макнун,
Омад хабаре ба гўши Маљнун.
Маљнун падари азизро гуфт,
К-он дурри ягонаро кунад љуфт.
Бархост падар ба шодмонї,
Андохт бисоти комронї.
Густурд ба хоки он бару бум,
Дебои Фарангу атласи Рум.
Бар назд кашид соябонњо,
Бар кўњ намуд осмонњо.
Овард халифаро зи Баѓдод,
Дунболи ќабилањо фиристод.
Биншонд афозили карамро,
Орост мањофили њарамро.
Кушт аз шутурону гўсфандон,
Чандон, ки тавон, њазор чандон.
Бинмуд зи гўсфанди кушта,
Бар рўи замин њазор пушта.
Сад љинс шутур тамом ќурбон,
Бар љон шуд аз ин ситам шутурбон.
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Бо неъмату нози бекарона,
Љом омаду бода дар миёна.
Соќї чу гирифт соѓари май,
Мутриб зи нишот гуфт: «Њай-њай!»
Бархост зи гўша наѓмаи уд,
В-он гоњ зи парда рўй бинмуд.
Най њамчу шакарлаби ѓазабнўш,
Мезад рањи мутрибон дар оѓўш.
Даф бар кафи шоњидон чу Ноњид,
Дар панљаи офтоб хуршед.
Чанг аз сари дард рўй меканд,
В-аз нохуни панља мўй меканд.
Арбоби нишот њалќа баста,
Дар њалќаи хуррамї нишаста.
Асбоби нишоту айш кам на,
Шодї њама буд, њељ ѓам на.
Љое, ки маю њариф пок аст,
Аз тафриќаи љањон чи бок аст?
Муфтї, ки шароби халк мерехт,
Таклифкунон ба њалќ мерехт.
Он шањна, ки дасти маст мебаст,
Дар хидмати маст даст мебаст.
Мискин ќозї ба он сару риш,
Дар чанги њариф дошт ташвиш.
Чун дар хами чархи обнўсї,
Мањ рафт ба пардаи арўсї.
Афрўхта гашт машъали нур,
Монанди дарахти водии Тур.
Гардид зи шамъњои сўзон,
Шохи гули оташин фурўзон.
Баргашт зи уду анбари тар,
Чун ѓунчаи лола миљмари зар.
Баъд аз ду-се рўзи мењмонї,
Як шаб ба њазор комронї.
Омад падари азизи Маљнун,
Пеши падари арўси мавзун...
Аз иќтибоси боло бармеояд ва боз њам равшантар мегардад, њарчанд
ќиссаи Лайлї ва Маљнун «фасонаи ќадимист», вале Бадриддин Њилолї, ин
шахси мањрум ва љафокашида, дар достони худ вазъияти носозгор ва но
комгори љомеаи замонашро ба тарзи возењ инъикос намудааст, ки беадолатї
ва ноинсофї, истибдод ва истисмор, тааддї ва набаробарї ва исрофкорї
хусусиятњои хоси замон ва ањли он буд. Шоир дар ќитъаи боло ахлоќи шар,
риёкорї, тазоњури бардурўѓї, ба ќавли худаш арбоби нишот – муфтї, шањна,
ќозї ва намояндагони дигари ањли замонро фошофош мазаммат ва тамасхур
кардааст. Тамоман табиист, ки чунин тарзи рафтори Бадриддин Њилолї ањли
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замонро ба ќањру ѓазаб ва кинаву адоват меоварад. Бино ба гуфтаи муаллифи
рисолаи «Роњат-ус-сурур» Дарвеш Алии Чангї, ки китоби худро дар нимаи
аввали ќарни XVII ба итмом расонидааст, «Њилолї... њазл ва мазоњи шадид
дошт ва аксари акобир ва ашрофро таќлид кардї». Чанд нафар аз ањли
замонаш – Шамсиддини Ќахатонї, ба ќавли Дарвеш Алї, «донишманд ва
аълам-ул-уламои он замон», Гулчењра – раиси вилояти Њирот ва умуман
мўњтасибони вилоятро шоир нињоят таќлид ва мазаммат мекардааст ва яке
аз «аламзадагон» Мавлоно Шамсиддин баъдтар њатто фатвои ќатли шоирро
иншо карда будааст. Нуќтаи назари Бадриддин Њилолї ба ин гуна рафтори
раќиб ва бадхоњон бар он маъно асос ёфта буд, ки ба аќидаи вай «њаќиќат аз
њазорон дар яке нест, – Бадї бисёру некї андаке нест».
Вазъияти зиндагии Бадриддин Њилолї сахт гардидан гирифт. Душманон
ва бадхоњони соњибмансаб ва дар маќомоти расмии давлатї бонуфуз роњи
адоватро пеш гирифтанд, мавриди муносиберо љўё буданд ва ба њуљуми
њалокатовар омода мегардиданд. Нињоят, чунин шароит фаро расид.
Соли 1507 давлати Темуриён комилан шикаст ёфта, ба майдони мубориза
сулолаи Шайбониёни ўзбек дар Мовароуннањр ва Сафавиёни эронї дар
Эронзамин арзи вуљуд ва даъвои мамлакатдорї карданд. Бадриддин Њилолї
ва њамзамононаш шоњиди кушторњо ва муборизаи шадиди байни он ду су
лола !барои истилои мулки Хуросон гардид. Соли 1527-1528 дар натиљаи
муњорибаи шадид Убайдуллохони Шайбонї шањри Њиротро истило карда, ба
њукми давлати худаш даровард ва ба ин муносибат куштор ва ќатли мардум
ба вуљуд омад. Муаллифи китоби «Ањсан-ут-таворих» Њасани Румлу зимни
баёни воќеоти солњои 1528-1529 (935 њиљрї) дар бораи «Гуфтор дар гирифтани
Убайдхон Њиротро» шароити дањшатноки ќатлу кушторњоро ба ќалам овар
дааст.
Њасани Румлу инчунин дар ќисми «Мутаваффиёт»-и асараш дар бораи
Бадриддин Њилолї маълумоти муфассалтаре оварда, ўро «умдаи замон ва
афсањи булаѓои даврон» меномад ва бо ишорае ба ањли њасад, љосусњо ва
ѓаммозон, ки Убайдуллохон ба онњо такя мекард, ба ќатли берањмонаи њокими
золими ѓоратгар гирифтор шудани шоирро нисбатан батафсил наќл кардааст.
Ин наќл чунин аст:
Мутаваффиёт
Мавлоно Њилолї умдаи шуарои замон ва афсањи булаѓои даврон буд.
Ќасоид ва ѓазалиёт ва маснавиро дар камоли салосат ва балоѓат назм мефар
муд. Дар ин сол зумрае аз ањли њасад...ба Убайдхон гуфтанд, Мавлоно рубоие
дар њаљв гуфта, ки байти охиринаш ин аст: Назм:
Ѓорат кунию моли мусулмон бубарї,
Ќофир бошам, агар мусулмон бошї.
Ва маа-золика ўро љињот бисёр аст ва ба воситаи бисёрии љињот хони
ќабењњаракат ба њабси вай њукм кард. Пас аз изои бисёр ва озори берун аз
шумор он нодираи рўзгорро дар Чањорсуќи Њирот ба ќатл оварданд ва бо ву
људи он ки ин абёт дар мадњи Убайдхон гуфта буд...»
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Аз матни боло дида мешавад, ки Њасани Румлу номњои душманони Бад
риддин Њилолиро зикр намекунад. Аммо аз ибораи «зумрае аз ањли њасад»
маълум мегардад, ки бадхоњони шоир чандин нафар будаанд ва шубњае
намемонад, ки он гурўњи камингирифтагони вай дар навбати аввал душманони
деринаш буданд, ки барои амалї кардани нияти разилонаи худ њаљвияи шоири
ошўбгарро истифода кардаанд.
Њасани Румлу дар асари худ фаќат як байти њаљвияи Бадриддин Њилолиро
овардааст. Аммо аз навиштаи муаллифи «Оламорои Аббосї» Искандари
Муншї бармеояд, ки Бадриддин Њилолї боз як манзумаи дигар – њаљви Убай
дуллохонро доштааст, зеро дар ин асари таърихї боз ду байт аз як рубої овар
да шудааст:
То чанд Убайд аз пайи молон бошї,
Торољгари мулки Хуросон бошї.
Чунин тахмин кардан љоиз аст, ки њаљвиёти Бадриддин Њилолї дар
њаќќи Убайдуллохон шояд ќабл аз истилои хони Шайбонї шањри Њиротро
гуфта шуда бошад. Хусусан ба он љињат, ки ба ќалами Бадриддин Њилолї як
ќасидаи 12-байтии дар мадњи Убайдуллохони Шайбонї нисбат дода мешавад
ва тамоман ошкор аст, ки ин мадњия аз тарс ва хабари љазои беамон навишта
шудааст. Ба гумон мерасад, ки як байти мадњияи мазкур:
Ќалам гар дар сухан густох шуд, маъзур фармояш,
Ки мискинро ба нусрат теѓи њарфе бар забон омад
ва як байти дигаре, ки дар «Ањсан-ут-таворих» оварда шудааст:
Хато дар шеър мебошад, бикаш хатт бар хатои ман
Ки аз сањв-ул-ќалам афтод ё сањв-ул-лисон омад. –
моро водор мекунонад, ки ба чунин хулоса оем, БадриддинЊилолї бо чунин
«чораљўї» аз ќатли беамони яќин роњи халосї ва наљотро љуста буд. Вале ин
гуна узру маъзарати шоир ўро аз љазои дањшатнок наљот дода натавонист ва
ба њалли масъала фоидае набахшид. Зеро ў, бар иловаи њаљвњояш «гуноњњои
нобахшуданї»-и зиёди дигаре њам доштааст, ки бар онњо муаллифони њам
замони ў ва баъдина дар китобњояшон ишора кардаанд. Аз гуфтањо ва иќ
тибосњои боло ва тањќиќоти муфассале, ки мо анљом додаем, бармеояд, ки
Бадриддин Њилолї моњи сафари 936 њ. (октябри 1529) дар Чањорсуќи Њирот
бо фармони Убайдуллохони Шайбонї ба ќатл расонида шуд. Исми љаллод
Сайфулло буд. Бино ба гуфтаи Хоља Њасани Нисорї дар «Музаккир-ул-ањ
боб» Мирак Њусайни Бухорої, ки бо њунари таърихгўї шўњрат доштааст, ба
нисбати ќатли Бадриддин Њилолї низ таърих гуфта будааст, ки он бењтарин
намунаи осораш ба шумор мерафтааст:
Фориѓ аз зўњду вараъ Мулло Њилолиро бубин,
Он, ки ўро буд доим нолаи исёни ишќ.
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Кушта шуд бар дасти Сайфуллоњ дар шањри Њирот,
Соли таърихаш аз он гаштаст «Саифуллоњ кушт».
Охирин даќиќањои зиндагии Бадриддин Њилолиро яке аз дўстони наздики
ў Соммирзои Сафавї чунин ба ќалам овардааст: «Дар авохир ўро аљаб њолате
даст дод, ки дар тасаннун машњур буд ва Убайдхони ўзбек ўро кушт, ки ту
шиаї ва кона золика фи шуњури санаи ситта ва салосина ва тисъамиат. Гўянд,
ки дар мањалле, ки ўро ба куштан мебурданд, сари ўро шикастанд. Чунон ки
хун ба рўяш давид, дар он мањал ин ќитъаро мехонд:
Байт
Ин ќатраи хун чист ба рўи ту Њилолї,
Гўё ки дил аз ѓусса ба рўи ту давида?»
Ин аст оќибати фољиаовари рўзгори ноороми исёнгари замон Бадриддин
Њилолї, ки бо кўшишу эњтимоми ашроф ва акобири даврон ва фатвои њи
моятгарони ќавонин ва суннатњои расмии давлатї дар натиљаи ќатли бе
рањмона ба исён расид. Байти худи Бадриддин Њилолї тамоми љараёни рўзгор
ва хатти эљодиёти ўро метавонад хулоса кунад:
Ѓамдидае, ки хоњад шарњи ѓами Њилолї,
Аз хуни дидаи худ рангин кунад рисола.
1985
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Чї сон нагиряму оташ ба хушку
тар назанам?!
Муњаќќиќи пуркори эљодиёти устод Садриддин Айнї – Муњаммадљон
Шукуров дар боби сарнавишти пурфољиаи рўзгори он кас чунин хулоса
кардаст: «Устод Айнї аљаб саргузаште дошт. Тахминан аз солњои 1905-1907, аз
он ваќт, ки ба љунбиши љадидони маорифпарвар њамроњ шуд, ќариб пас аз њар
дањ сол балое ба сараш меомад. Якумин бор соли 1917 пас аз љазои 75 чўб, ки
баробари њукми ќатл буд, ба зўр аз чанги аљал наљот ёфт. Баъд аз ин, соли 1927
боќимондањои пантуркистњо ба муносибати чопи «Намунаи адабиёти тољик»
ба гардани ў айбњои дањшатангези сиёсї гузоштанд ва Н.Бухарин онњоро аз
Маскав дастгирї кард. Вале ин дафъа њам Айнї љон ба саломат бурд. Нињоят,
соли 1937 ўро низ ба ќатори «душманони халќ» номбар карданд, вале ў боз
зинда монд. Оре, чандин бор љони Айнї ба як мўй овезон буд. Метавон гуфт,
ки ў њамеша зери хавфи азиме зиндагї ба сар мебурд ва кор мекард» (ниг.
М.Шукуров. Аз пайи дарёфти фањмиши нав. Садои шарќ, 1990, №7, с.109).
Оре, ин хулоса комилан сањењ ва дуруст аст. Вале агар њар яке аз дањсолањои рўзгори домулло Айнї
ва сарнавишти бузургтарин
асарњояшонро даќиќтар тањќиќ
кунем, хоњем дид, ки таќрибан
њар як китоби бузург ва навиштаи навоваронаи нависанда
мавриди њуљумњои боѓаразона
ва тўњматњои сиёсї ва замонии
ошкоро ва ё махфї, пинњонї ва
«тањибурёї» аз тарафи маќомот
ва ё ашхоси давлатии сиёсатгузор ва назариётчиёни лофзани
сотсиологизми зўроварона ќарор гирифтааст. Албатта, ин
тазйиќот ва фишороварии созмонњои давлатї ва љамъиятии
гуногуни замонї фаќат нисбат
ба домулло Айнї набуд. Аксари зиёиёни тољик, ки дар сарзамини аз Бухорову Самарќанду
ноњияи Панљакент сар карда, то
Хуљанду Истаравшану Ќубодиёну Шањритусу Ѓарму Хатлонзамину Бадахшон дар хоки
кулли Тољикистону замини
тољикнишини Осиёи Марказї
мезистанд, умр ба сар мебурданд, кор ва фаъолият доштанд
аз азобњои сиёсату коргузории
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системаи наву навбунёди мамлакати пуриќтидори шўроњо эмин намемонданд.
Онњо ё зиндонї шуданд, ё бадарѓа, ё кушта шуданд ва ё лоаќал бо номи душмани халќ, миллатчї, гумоштаи давлат ва созмонњои хориљї шпион-љосус, кулак, эшону муллову диндор, космополит ва ѓайра муттањам гардида, аксар бо
хешу таборашон дар азобу уќубат монда, дар назди мардум ва љомеа сархаму
забонкўтоњ менамуданд. Ва агар ба таърихи ин 70 соли халќамон нигоње
андозем – њоло ин барои њама ошкор аст, хоњем дид, ки таќрибан њама адибони
куњансоли мо ва њамчунин насли дувуми он (ба истиснои чанде сиёсатмадорон),
аз тарафи маќомоти давлатї, созмонњои мухталифи он фаъолони навпардози
ваќт ва бо забони гумоштагон ва дастнишондагонашон, њамчунин ба василаи
созмонњои тарѓиботии нашрї, матуботи даврї, радио ва бо системаи хатти
сиёњнависї (анонимка) мавриди тазйиќот, њуљумњо ва тўњматњои ногањонии
дурўѓ ќарор гирифта буданд. Њар кадоми ин азиятдидагон ва хоргаштагон
таќдир, сарнавишт ва роњи зиндагии хосаи хешро доштанд. Вале њамаи онњо ба
як чиз њаќ доштанд, ба њаќќи барои њамаи инсоният фарзро доштанд, њарчанд
онњо соњиби он њаќќу њуќуќ шуданро шоиста нагардиданд. Ин њаќ, ин њуќуќ, ин
ќонун ќонуни инсонї, одамият, ќонуни фарди озод, фикри озод, андешамандии
аз њар гуна фишор озод аст. Љо дорад ва бисёр бамавќеъ аст асомии онњо ин
љо зикр шавад: Абдуррауф Фитрати Бухорої, Ќозимуњаммад Шарифи Садри
Зиёи Бухорої, Мањмудхоља
Бењбудии
Самарќандї,
Хоља
Сайидањмадхољаи
Сиддиќии Аљзии Самарќан
дї, Мирзо Абдулвоњиди
Мунзими Бухорої, Ањмад
љон-Махдум Абусаидзодаи
Њамдии Бухорої, Муњаммад Наќибхон Туѓрали
Ањрории Фалѓарии Самар
ќандї, Муњаммади Љавњарии Истаравшанї, Тамњиди Масењои Самарќандї,
Ќорї Њошим Шоиќи Бухорої, Абдушукур Шакурии
Самарќандї, Вадуд Мањмудии Самарќандї, Тўраќул
Нарзиќулзодаи Зењнии Самарќандї, Отаљон Пайрави Сулаймонии Бухорої,
Рањим Њошими Самарќандї, Љалол Икромии Бухорої, Ѓанї Абдулло ва Рашид Абдуллои бародарони
Самарќандї, Сотим Улуѓзодаи Варзикии Чустї, Нодир Љамшеди Шанбезодаи
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Бадахшї, Суњайлї Абдулло Љавњаризодаи Истаравшанї, Њасан Ирфони Самарќандї, Алї Хуши Ѓармї ва бисёри дигарон ва њам аз насли њамзамони мо,
масалан, Љумъа Одинаи Нигнотї ва ѓайра ва њоказо. Ва дар радифи аввали
њамаи номбурдагон албатта худи Садриддин Айнии Бухороии Самарќандї
ќарор дорад. Ба гумони мо њатто фаќат номбар кардани бархе аз онњо, бо назардошти сарнавишти фољиавии онњо, имрўз њам љомеаро ба ларза меоварад,
зеро њамаи онњо нўшобаи зањрогини давраи истибдодро то гулў фурў бурданд.
Вале бо одат ва суннатњои замони истибдод имрўз аксар, њатто баъзеи онњо,
ки шоњиди он њама фољиа ва бадбахтињо буданд, сокит монда, таѓофул, яъне
дониста худро ба нодонї заданро салоњтар медонанд. Зеро, тарс ва хатари
љазо дидани дубораву себора њамеша будааст ва гумон меравад, ки њоло њам
дар маѓзњо наќш дорад ва боќї мондааст:
Чї сон нагиряму оташ ба хушку тар назанам,
Ки дар ќаламрави Зардушт наќши Чингиз аст?!
Матлабе, ки мо њоло ёдовар мешавем, сарнаишти нољўри яке аз таълифоти
волои домулло Айнї – китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил» аст, ки дар зарфи
чанд дањсолаи њаёти њамеша дар хатари он кас ба вуљуд омадааст. Тањќиќоти
Бедилшиносии домулло Айнї аз соли 1912 оѓоз ёфта буд, ки он замон нахустин
навиштаашон дар ин матлаб дар маљаллаи «Шўро» интишор ёфтааст ва
баъди ин дар зарфи солиён то поёни умр силсилаи маќолоти бедилшиносии
дамулло дар маљаллоти тољикии мо нашр шуда ба хонанда таќдим шудааст.
Нињоят солњои панљоњум ба муносибати тайёрии таъсиси Академияи улуми
Тољикистон1 домулло Айнї китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил»-ро ба љомеаи
хеш таќдим доштанд. Ин кори хурде набуд, балки љамъбасти њамаи баррасї
ва дониши якумраи нависанда дар ин роњ буда, ба ќавли донишманди бузурги
эронзамин устод Саид Нафисї унвони «Кашф-ул-Бедил»-ро шоистааст. Барои
он ки назар ва аќидаи олимон ва донишмандони воломаќоми он замон нисбат
ба ин китоби домулло Айнї барои хонандаи имрўз ва фардо возењтар бошад
ва имконоти пурратар ва комилтар тасаввур кардани тазйиќоти маќомоти
созмонњои ѓоявии замони истибдод нисбат ба ин кас фароњам оварда шавад,
ќитъае аз навиштаи эроншиноси номии љањонї устод Е.Э.Бертелсро ба тариќи
иќтибос ин љо меорем:
Аз таќризи Е.Э.Бертелс
Ин китоб, ки ба хонандагони советї таќдим мешавад, ба фикри ман, дар
таърихи филологияи тољик роли калоне бозї мекунад. Ин китоб пеш аз њама
якумин очерки муфассали њаёти Бедил аст, ки дар асоси маъхазњои гуногуни
таърихї, аз як тараф ва бештар, дар асоси гуфтањои худи шоир, аз тарафи
дигар, тартиб дода шудааст. Ин очерк як ќатор каљфањмињоеро, ки ќариб дар
њар як асари оид ба Бедил дида мешаванд, бартараф менамояд.
Мумкин аст хонанда чунин савол дињад: модом, ки дар асарњои худи
Бедил барои тартиб додани очерки тарљумаи њоли ў ба ќадри кофї маълумоти
даркорї бошад, пас аз чї сабаб то ин ваќт њељ кас аз ин материалњо истифода
набурдааст? Љавоби ин савол мушкил нест. Чунки барои људо карда гирифтани
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он маълумот садњо сањифа матни душворфањми дастнавис ё чопи сангии хираю
серѓалатро хонда баромадан лозим меомад. Аз ўњдаи ин кор хеле кам касон
баромада метавонистанд ва мафњум аст, ки танњо устоди забардасте њамчун
С.Айнї, ки адабиёти гузаштаи халќи худ, забони ў ва њамаи адабиёти дар
ин забон навишташударо хуб медонад, ин корро бомувафаќќият анљом дода
метавонист. Асари С.Айнї бо далелњои эътимоднок нишон медињад, ки Бедил
њаргиз чунин касе набуд, ки аз гањвора то лањад, бетаѓйир монда бошад ва
бинобар ин мо дар асарњои вай дар баробари аќидањое, ки дар замони худаш,
бешубња, ањамияти калони прогрессивї доштанд, љањолатпарастии бемаъниро
њам мебинем.
С.Айнї маъхазњоро истифода бурда ба хонанда манзараи замони
Бедилро њам нишон медињад ва равшан исбот мекунад, ки њаёт ва фаъолияти
шоир ба воќеањои замони худаш чї андоза зич вобаста будааст. Ин љињаташ
муњим аст, ки С.Айнї мањдудияти таърихии Бедилро бо таъкид ќайд карда
гузаштааст. Ќайд кардани ин љињат аз он сабаб муњим аст, ки дар солњои
бистум душманони халќ – миллатчиёни буржуазї Бедилро ба осмони муболиѓа
бардошта материалисти том, дарвинист ва њатто ќариб арбоби револютсия
ба ќалам медоданд ва дар ин њол тарафњои манфии эљодиёти ўро пардапўш
мекарданд. Бедилро њамчун шахсе, ки дар чунон замони мудњиш ва хунин
љасорат карда ба њимояи дењќонони хонавайроншудаи њинду садо баланд
кардааст, њурмат кардан кори дигар асту ўро њамчун намунаи шоёни таќлид
дар замони мо тасвир кардан кори дигар. С.Айнї дар ин китоб порчањои
мунтахаби асари Бедилро ба хонандаи љавон таќдим карда, таъкид мекунад,
ки онњоро аз нуќтаи назари таърихї, њамчун ёдгори махсуси адабиёти кўњна
омўхтан лозим аст ва њаргиз намунаи лоиќи таќлид шумурдан дуруст нест.
Инро гаштаю баргашта таъкид кардан зарур аст, чунки мо ба адабиёти тољик
чї гуна таъсири бад бахшидани «бедилизм»-ро хуб медонем.
Китоби С.Айнї, ба фикри мо, ба адабиётшиносони тољик фоидаи калон
мебахшад. Намунањое, ки ў аз асарњои Бедил љамъ кардааст, њамаи он чизњои
бењтаринеро, ки аз куллиёти азими шоир пайдо кардан мумкин буд, дар бар
гирифтаанд. Акнун ба тадќиќотчиёни љавони мо лозим намешавад, ки барои
ёфта гирифтани чунин сатрњои дар њаќиќат гаронбањо худро овора карда
њазорњо байту мисраи кўњнашудаи нодаркор ва душворфањмро аз назар
гузаронанд. Ин китоб њамаи ин гуна порчањои пурќимату даркориро бо тарзи
навишти сањењ ва яќинашон, бо эзоњот ва ќайдњои даркориашон ба хонанда
таќдим мекунад. Ягона чизе, ки мо ба хонандагон, хусусан ба љавонон, хо
тиррасон кардан мехоњем, он аст, ки порчањои дар ин љо намуна овардашуда
бењтарин порчањои осори Бедил мебошанд ва зарбулмасали машњури «мушт
намунаи хирвор аст» ба ин маврид рост намеояд, яъне тамоми ќисмњои
боќимондаи куллиётро низ дар њамон савияи баланд аст гуфта тасаввур кардан
дуруст нест.
Ба фикри ман њар як хонандаи имрўза бо фикрњои њаќиќатан баланд ва
пурќимати Бедил ошно шуда борњо таассуф мекунад, ки онњо дар чунин як
шакли печ дар печи саргарангкунанда ифода карда шудаанд. Мањз њамин шак
ли печ дар печу душворфањм монеъ мешавад, ки Бедил дар таърихи адабиёти
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тољик яке аз љойњои аввалинро ишѓол кунад. Сохтакорї њамеша ба санъати
њаќиќї халал мерасонад.
С.Айнї дар тадќиќоти њаматарафаи худ ба як ќатор саволњои доир ба
омўзиши эљодиёти Бедил љавоб додааст, вале як ќатор саволњои дигар њанўз
мунтазири љавобанд ва умедворем, ки мањз пайдоиши ин китоб ёрї мерасонад,
ки ба он саволњо њам љавоб гардонда шавад. Пеш аз њама дар бобати омўхтани
забони Бедил кор бурдан, таркиби луѓавии он ва муносибати нисбат ба забони
адабии умумии тољик доштаи онро муайян кардан лозим аст, донистан даркор
аст, ки луѓату иборањои арабї ва њиндуї дар забони шоир чї мавќеъ ва чї
хусусият доранд. Омўхтани синтаксиси Бедил, муайян кардани ин ки чи гуна
сохти љумла барои ў махсусан характернок аст ва таносуби синтаксис дар назм
ва насри ў чї гуна аст, низ ањамияти калон дорад. Кори омўзиши луѓат боиси
омўзиши хусусиятњои бадеии забон, характери образњо ва ташбењу истиорањо
мешавад ва имконият медињад, ки дар бораи услуби шоир њам масъала гузошта
шавад.
Ваќте ки ба саволи аз чї иборат будани хусусияти услуби Бедил љавоби
сањењ дода шуд, масъалаи муњимми бо кадом сабабњо ба амал омадани ин
гуна услубро њал кардан ва таърихи пайдоиши онро муайян намудан мумкин
аст. Нињоят боз ба як сваоли дигаре њам, ки ман чандин сол боз медињам,
љавоб њосил кардан мумкин буд. Ин савол он аст, ки барои чї мактаби
кўњнаи мусулмонї мањз ба Бедил ин ќадар сахт часпида буд? Вобаста ба ин
боз саволи дигаре њаст, ки ба он фаќат солхўрдатарин хонандагони ин китоб
љавоб дода метавонанд. Он саволи охирин ин аст, ки дар мадраса ва мактаби
кўњна Бедилро чї тавр меомўхтанд, чї чизњои вайро мехонданд ва агар чизњои
хондашударо дар њаќиќат шарњ дињанд, чї навъ шарњ медоданд? Ба назари
ман мерасад, ки ба яке аз ин саволњои бисёр чунин љавоб гардонидан мумкин
аст: саркардањои мактаби мусулмонї хуб медонистанд, ки дар асарњои
Бедил бисёр фикрњое њастанд, ки мумкин буд боиси як навъ «озодфикрї» ё
«шаккокии» хонанда шаванд. Бинобар ин онњо ба гардани њар як шогирд
хондани асари баѓоят душвори ин муаллифро зўр ба зўракї бор мекарданд ва
ин корро чунон мекарданд, ки нафањмида, кўр-кўрона хондани Бедил ба дили
он шогирд мезад ва дар он дигар њељ майли ба сари худ омўхтани эљодиёти ин
шоир намемонд. Мањз барои њамин њам бояд бошад, ки асарњои Бедилро бо
хатњои шикаст ва бенуќтаи хонданаш нињоят мушкил аз нусха мекўчонданд ва
њамон тавр њам чоп мекарданд. Ин гуна тадбир дар њаќиќат боиси он мешуд,
ки тамомкунандаи мактаб аз ин китоби пуразоб њамчун аз оташ метарсид. Оё
чунин эзоњ додани масъала дуруст аст ё не, инро фаќат касе гуфта метавонад, ки
худаш азобу кулфати ин гуна бедилхониро бевосита аз сар гузаронида бошад
ва мумкин аст, ки ба ин савол бењтар аз њама хубтарин донандаи эљодиёти
Бедил С.Айнї љавоб дињад.
Боварї дорем, ки чоп шуда баромадани ин китоб ба њамаи ин саволњо
љавоб гардонданро осон мекунад ва бо худи њамин ба пешрафти омўзиши
таърихи адабиёти тољик ёрї мерасонад, ба њалли проблемаи ивазшавии
услубњо диќќати тадќиќотчиёнро мекашад, яъне дар ин соња корњои илмїтадќиќотиро ба пояи баланд мебардорад».
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Агар љуфт гардад забон бо дурўѓ,
Нагирї зи тахти сипењрї фурўѓ.
				
(Фирдавсї)
Гумони ба яќин наздики нависандаи ин сутур ин аст, ки китоби «Мирзо
Абдулќодири Бедил» фаќат як бањонае буд. Ин љо ѓарази бадбинонаи баъзе
ашхоси созмонгари бехатарии ѓоявии замон љо дошт. Ва онњое, ки бо њама
камсаводї ва њатто таќрибан бесаводии хеш, дониставу надониста љомеа ва
мардумро, аз аробакаш ва фарроши кўчаву баќќоли бозор то донишмандон
ва адибони воломаќом «тарбият» мекарданд, хостанд домулло Айниро як
бори дигар «эњтиёт бош» гўянд. Ба ин ният, китобе, ки барои чоп («набор»
ба истилоњи он замон) омода шуда буд, ба главлит бо таъкиди махсус барои
«таќриз» фиристода шуд ва муаллиф, ки ин асарашро (мисли Фирдавсї
«Шоњнома»-и хешро) ба давлату замон эњдо карда буд, аз ин сирри махфї
огањие надошт.
Ин рози пинњонии созмонњои давлатї ногањон барои ман ошкор шуд ва
ифшо гардид.
Аз оѓози фаъолияти Академияи улум (он ваќт «фанњо» мегуфтанд) як
сол гузашта буд. Рўзе дар хиёбони марказии он замон Сталинобод ба А.М.
Бањоваддинов бархўрдам, ки вай муассис ва роњбари мо интихоб шуда буд. Ба
љињати љасур ва нотиќ буданаш ўро Алав Мањмудович мегуфтанд ва ба сабаби
шахси хушмуошират буданаш камина низ ба ў муносибати дўстона доштам.
Он гоњ, пас аз шўхињо ва хушгуфторињое чанд Алав Мањмудович маро ба
утоќи кории хеш даъват кард ва гуфт:
– Додарам Камолиддин, ман ба шумо як санад нишон медињам, ки агар
он бељавоб монад, «Мирзо Абдулќодири Бедил»-и ќиблагоњро пора-пора ме
кунанд ва ё месўзонанд.
Пас Алав Мањмудович сандуќи оњанинашро боз кард ва таќризе, ки
ба маќсади аз байн бурдани китоби домулло Айнї навишта шуда буд ва
нусхаашро ба ў дода буданд, дар ихтиёри ман гузошт ва гуфт:
– Ба бањонаи ин ки саломатии ќиблагоњ хуб нест, ин таќризро намехоњанд
ба он кас дињанд. Шумо њам ба он кас бењтар аст нишон надињед ва ё фаќат
ишорае кунед, ки огоњ бошанд. Вагарна китоб чоп намешавад ва дастнависи
муаллиф њам аз байн меравад. Ин љо «тањи коса нимкоса» њаст. Дидед, ки
ба китоби «Чор дарвеш», ки Љалол Икромї ба чоп тайёр кардааст ва бо му
ќаддимаи разилонае бо унвони «Китоби зарарнок»-ро газетаи «Тољикистони
сурх» чоп кард (5 апрели с.1952). Ман дар ин љо ва хусусан солњои љанги дувуми
љањонї дар Эрон буданам ва бо лаќаби Оѓои Гулистонї кор карданам, ин њама
найрангбозињо, ба ќавли эронињо њуќќабозињои сиёсиро хуб медонам…
Дар роњ, ки ман ба манзил бармегаштам, дар ин бора бисёр фикр кардам.
Нињоят дар бораи пешнињоди Алав Мањмудович ќарор додам, ки ин матлабро
бо як роњи њалим бояд ба падарам бигўям.
Чанде пас, ваќте ба хона расидам, дар њузури домулло як мавриди муносиби
сўњбатро пайдо карда аз «Чор дарвеш» гап кушодам. Он кас гуфтанд:
– Бачем, онњое ки ба китобњои классикон њуљум мекунанд, намехоњанд,
ки мардум бо гузаштааш бештар ошної пайдо кунанд, зеро худашон ањли
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савод нестанд. Бубин «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»-и Восифиро ман аз соли 1925 тарѓиб
мекунам, бо сад роњ кўшидам, ки ба китобњои мактабї дохил кунонам, вайро
хулоса карда ба нашриёт супурдам. Хостам љавононе, ки алифбои пешинаро
намедонанд ва аз он ба љињати таѓйири алифбо људо шудаанд, хонанд, аз
насри классик, њељ набошад аз соддатаринаш, бохабар бошанд, намегузоранд.
Дастхати «Хулосаи Восифї»-и ман дар дасти касоне хобидааст, матни ба чоп
омодааш дар нашриёти Тољикистон дањ сол инљониб хобидааст. Касе гуфтааст
ва шояд хатти сиёњ њам навишта бошад, ки Айнї нависандаи иртиљоии мисли
Восифиро тарѓиб мекунад. Ин њамон ќисмати «Чор дарвеш»!.. Аз китоби
«Бедил» њам хабаре нест! Ман мехостам дар ин роњ, њар чи метавонам анљом
дињам, ки барои љавонон барои донистани ирфони гузашта кўмаке шавад.
Домулло Олими Хуљандиро њам, ки монанди Тамњиди Масењо ва Љавњарї
аз бедилшиносони авваланд, барои њамин ташвиќ кардам, ки ба Сталинобод
фиристонам. Њоло дар Академия консултантї мекунанд…
Гуфтам: – Бањоваддиновро дида будам, аз «Чор дарвеш»-у «Бедил»-и шу
мо гап зад.
Ќиблагоњ лањзае тањаммул карданд ва бо як нигоњи рамзомези хосаи
худашон маро водор карданд, ки ошкоро сухан кунам. Гуфтам:
– Ин тавр бошад, «Бедил» ба осонї чоп намешудагист. Охир Бедилро
баъзењо сўфии иртиљої, баъзењо материалист мегўянд. Ва баъд мегўянд, ки вай
барои сиёсат ќобили ќабул нест.
Ќиблагоњ айнакашонро ба даст гирифтанд, ба ман боз як нигоњи дарки
њаќиќат карданд ва гуфтанд:
– Ту ин гапњоро аз Бањоваддинов шунидї? Баъд чї гуфт? Таќриз?
Гуфтам: – Як таќриз будааст, ман онро хондам. Алав Мањмудович, ил
тимос кард, ки шуморо асабонї накунам.
Ќиблагоњ гуфтањоямро бодиќќат ва љиддият гўш мекарданд ва охир илова
карданд: – Бачем, ман зиндагии сахт гузаронидам, њам пеш аз инќилоб ва њам
пас аз инќилоб. Ба шумоњо доимо ба тафсил наќл мекунам ва он њамаро њам
менависам, ки шумоњо, љавонњо, нотарс, љасур ва соњибдониш ва бо андеша
бошед.
– Ман асабонї мешавам... – давом доданд падарам, – аз касе тарсе на
дорам, зеро дар оташи зиндагї обу тоб ёфтаам. Ваќте маро, ки дар Бухоро
дар намоиши 7-8 апрели с.1917 иштирок накарда будам ва њам мисли дигарон
фирор накардам, аз њуљраам дастгир карда 75 чўби вањшиёна заданд, (ман ин
воќеаро дар китобњои бадеї ва айнан дар «Мухтасари тарљумаи њоли худам»
баён кардаам) аз баданам хун пош мехўрд, парчањои гўшт ва пўст ба њар тараф
мепарид. Дард тоќатфарсо буд, – давом медоданд падарам. – Аммо ба ман дар
ин ваќт чунин ќувват ва тоќате рўй дод, ки аз «вой» гуфтан ва гиря кардан ба
пеши ин золимони вањшии палид ор мекардам ва мардонавор ба амалдорон
нигоњ мекардам… Падарам лањзае сокит монданд. Ба назарам, хаёли рўзњои
сахт ва муборизоти зиндагї он касро фаро гирифта буд…
Пас ором, вале бо як оњанги ќатъї гуфтанд: – Таќризро биёр, хонем. Пар
во накун, агар тўњмат бошад, обию нонї мекунем! Ва баъд зуд ба Лоњутї хабар
дењ, ки таќризро ба тарзи расмї барои ман фиристонанд!
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Нињоят нусхаи таќризи «Мирзо Абдулќодири Бедил», ки аз тарафи
сардори Главлити љумњурї тањия шуда буд ва ба дасти ман муваќќатан расида
буд, мутолиа шуд. Домулло Айнї дар ѓазаб буданд, њар замон пас аз як лањзае
ба хаёли амиќ рафтан, гоњ-гоњ хандаи маънидоре њам мекарданд ва охир
гуфтанд:
– Аљаб мардумони содда, њатто намефањманд, ки Бедил ва Восифї барин
бузургони мо барои замони нав хидмат карда метавонанд. Агар гузаштаро,
бузургони худро кас надонад чї навъ одами нав шуда метавониста бошад.
Магар бо тўњмат Бедил, Восифї, Фирдавсї, Рўдакї баринњоро аз байн бурда
мешавад? Чї ќадар мо тољикон бечора њастем, худ ба пояи худ табар мезанем!
Њатто таќризнавис њам надорем. Ман талаб мекунам, ки ба Бертелс барин
кас «Бедил»-ро бифиристанд, ки ў шахси донишманд аст, ба гумонам вай то
китобро нахонад, назари худашро расмї баён намекунад. «Намунаи адабиёти
тољик» ва «Луѓати нимтафсирї»-и ман њам њамин гуна шуда буд, њуљум ва
тўњмат! Њамон шарќшиносњои донишманд ва Саид Нафисї барин касон
дифоъ карда буданд. Баъзе соддалавњон (бо фармони чї касоне кор мекарда
бошанд?) баъдан њар чи ба хаёлашон ояд, ба тариќи маќолаи интиќодї ва ё
таќризи дохилии пинњонї навиштан мегиранд.
– Аммо, – давом доданд падарам, – таќризи Главлит боби љавоб аст ва
њоло онро соз мекунам!
– Аљибаш дар он аст, ки – гуфтанд падарам, – кошки наѓз ва фањмида хон
да бошанд китобро. Эй бечорагон, Фирдавсї мегўяд, – давом доданд падарам
ва ин байти Њакими Тўсиро ќироат карданд:
Сухан кажжї гуфтан зи бечорагист,
Ба бечорагон – бар бибояд гирист!
– Вале чї бояд кард, – давом доданд падар, – ки гиристан фоида надорад,
зеро њама аз соддагї ва бемаърифатии кадрњои мост, аз зулм ва худнамої,
худписандї ва ѓурури љањолат. Агар Бедил баринњоро хуб мутолиа кунанд,
њатман хоњанд фањмид, ки дониш ва илм бо шляпа ва галстук намеояд, бо
либосу пўшоки фохира њам намеояд. Роњи дониш фаќат дар кўшиш, мутолиа
ва худшиносї аст. Њар кас бояд шахси худ, нафси хешро дарк кунад ва дар
ќиёс худ ба худ бањо дињад, на ин ки роњи тазоњурро, тўњматро, бадбиниро,
худдонамї ва худбинии пуч ва бењударо пеш гирад. Бачем, кўшиш кун, ки
шикастанафс бошї, соњиби дониш ва мутолаа бошї, ростќавл бошї, он гоњ
нотарс мешавї! Ва он гоњ, бо донистани он ки њамвора бадхоњ дар камин аст,
дар њар лањзаи рўзгор ќудрат ва нерўи љавоб гуфтанро соњиб мешавї!
Падар боз фикрашонро давом дода гуфтанд – Аљаб мардуми содда њастанд:
ваќте аз боло ба онњо мегўянд: – «Салларо биёр, онњо калларо меоранд». Охир
ман пешнињод карда будам, ки китобро љамъ шуда «читка» кунанд, яъне якљоя
бо њам хонда бароянд ва чанд нафар донандагони Бедилро, монанди Домулло
Олими Хуљандї, Муњаммадљон Рањимї, Абдусалом Дењотї, Суњайлии Љав
њаризода, Нодир Шанбезода, духтур Бадриддин Шањобов ва дигаронро низ
љалб кунанд, ки онњо љоњои ба назари љавонон шубњанокашро тафсир карда
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метавонанд. Эй бехабарон, эй соддалавњон, эй бечорагон! Баъзењо ё зўм њас
танд ё аз љањолат, аз бехабарии худ њатто огоњ нестанд.
Њар кас, ки надонад ва надонад, ки надонад,
Дар љањли мураккаб абадуддањр бимонад!
В-он кас, ки надонад ва бидонад, ки надонад,
Ў куррахари хеш ба маќсад бирасоад…
Ќиблагоњ ба зудии зуд љавоби таќризро навишта омода карданд. Дар
ин миён аз домулло Дењотї хабар расид, ки бинобар дастури роњбарони КМ
таќризи Главлит барои мутолиа ба муаллиф дода мешавад ва њамчунин ќарор
шудааст, ки 2 нафар аз шахсони босалоњият – Абдусалом Дењотї ва Абдулѓанї
Мирзоев, он замон директори Институти забон, адабиёти АУ Тољикистон,
вазифадор шудаанд, ки ба таќризи Главлит љавоб нависанд ва баъдан њар ду
муњаррири китоб бошанд. Аммо ќиблагоњ эълон карданд, ки «љавоби ќурут
оби гарм», ба китоби худ худашон љавобгўй њастанд…
Замони баргаштани ќиблагоњ ба Самарќанд расида буд ва он кас озими
ин шањре, ки онро «шањри коргоњи асосиам» мегуфтанд, шуданд.
Пас аз чанд гоњ љавоби домулло Айнї ба тариќи расмї ба идораи боло
тањвил гардид. Дере нагузашта масъалаи чопи «Мирзо Абдулќодири Бедил»
њам њал шуд. Дењотї ва Мирзоев ин хабарро ба ќиблагоњ расониданд ва бо
хоњиши онњо камина њам чун аъзо дар «тањрири» китоб даъват шудам. Тањрир
асосан аз ќайчї кардани баъзе фиќрањо ва кўтоњ кардани баъзе љумлањо иборат
буд, ки ба тасаввуф, сўфигарї, дину оинњо ва матолиби дигаре дахл дошта аз
тарафи масъулони замони мо пазируфта намешуданд. Њамчунин бо пешнињоди
муњаќќиќи таљрибакори мо Абдулѓанї Мирзоев як гуфтаи В.И.Ленин илова
карда шуд, ки дар таълифоташон љо-љо дида мешуд: «Ба хидматњои таърихї
на аз рўи он бањо дода мешавад, ки арбобони таърихї нисбат ба талаботи
замони худ чї чизњо надоданд, балки аз рўи он бањо дода мешавад, ки онњо
нисбат ба пешгузаштагони худ чї чизњои нав додаанд».
Ба њамин тариќ, бо ихтисор кардани баъзе фикр ва љумлањо ва бо овардани
иќтибоси боло, китоби домулло Айнї њамгом ва њамрози замону замониён
шуда тавонист ва аз тўњмати «зидди халќї» ва барои љомеаи мо хатарнок
будан рањої ёфта буд!
Китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил» охири охирон интишор шуд ва
якуним моњ ќабл аз фавти муаллиф ба дасташон расид. Ваќте ман чанд нусхаи
аввали онро ба дасти ќиблагоњ расонидам, нусхаи якумро бо соядасташон ба
ман ба ёдгор эњдо карданд. Дар вараќи якуми китоб бо хатти арабї наишта
шудааст: «Нуричашмї, Камол! Ба ту бо хайрхоњї ва мењри падарї ёдгорї –
С.Айнї, 31.04.54. Исталинобод».
Ба замми ин бо фишори Главлит он замон Нашриёти Давлатии Тољи
кистон ба матни китоби «Мирзо Абдулќодир Бедил»-и Садриддин Айнї
(Сталинобод, 1954, сањ. 29) эзоњи зайлро овардааст, ки он дар нусхаи бо дасти
устод С. Айнї нигошта шуда ва ба нашриёт супурда шуда вуљуд надорад. Яъне
аз тарафи кормандони Главлит ва нашриёт амали зиште воќеъ шудааст, ки
матни китоби С. Айниро тањриф карда, ба он аз љониби худ шарњи номаќбули
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нољои нобахшуданиеро илова намудаанд. Инак понависи сањ. 29 аз китоби
зикрёфта:
«1. Маљзубон — тоифае аз ањли сулуканд, ки ба фармоиши зоњири шариат
он ќадар амал намекарданд ва риёзати шоќќаро воситаи ба худо — ба њаќиќат
расидан медонистанд ва дар зоњири ањвол девонавор мегаштанд. Маслаки
маљзубї њам монанди њамаи шоху шохчањои дин ба зањролуд кардани майнаи
халќ нигаронида шудааст».
Ба исботи ин гуфтањо мо ба дастхатти муаллиф (автограф) мурољиат ме
намоем. Он љо чунин омада:
«1. Маљзубон — тоифае аз ањли сулуканд, ки ба фармоиши зоњири шариат
он ќадар амал намекунанд ва риёзати шоќќаро воситаи ба худо — ба њаќиќат
расидан медонанд ва дар зоњири ањвол девонавор мегарданд. Маљзубони
исломии Њиндустон бошанд, ба равиши зиндагонии фаќирони њинду (соњи
бони маслаки фаќирзам) таќлид карда зиндагонї менамуданд. Баъзеи онњо
муддатњои дароз фаќат ба нахуди хом ќаноат карда, гурусна мегаштанд ва
баъзешон тамоман барањна дар зери дарахте, ё дар вайронае мехобиданд. Ба
зоњири шариат амал накардани онњо ба дараљае буд, ки Шоњфозил ном маљзуб
шароби хурмоиро аз њад зиёда менўшид ва назар ба наќли Бедил «сабўњоро
дар як маљлис холї мекард» ва мухлисонаш барои ў аз шираи хурмо шароб
тайёр карда ўро ба мењмонї даъват мекарданд».
(Дафтари III, с.52-53)
Руљўъ шавад ба акси сањифаи марбута аз китоби «Мирзо Абдулќодири
Бедил» ва дастнависи С. Айнї.
Ин љо як лањзаи дигар низ бояд зикр шавад: ваќте ки љавоби домулло
Айнї ба таќризи Главлит омода шуд, баъди баргаштани домуло Айнї аз
Самарќанд ба Душанбе дар Бўстонсарои шањрии давлатї (дача), ки мањалли
асосии иќомати ќиблагоњї дар шањри Душанбе буд, он кас рафиќон Мирзо
Турсунзода, Абдусаломи Дењотї, Муњаммадљони Рањимї, Абдулѓанї Мир
зоев, Њабибулло Неъматуллоев, Набиљон Почољонов, Њабиб Ањрорї, Мир
ако Нурматов (директори Нашриёти Давлатии Тољикистон), Алоуддин Ба
њоваддинов ва чанд нафари дигарро даъват карда таќризи Главлитро ва ља
воби худашонро аз оѓоз то поён хононданд. Ин амалро он замон «читкаи кол
лективї» мегуфтанд…
Вале мутолиаи китоб барои ман ошкор сохт, ки Главлит ба тарзи худ
сарона чанд боби муњимми китобро кўтоњ кардааст.
Аммо дигар китоби пурарзиши домулло Айнї – «Восифї ва хулосаи
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» мутаассифона дар замони зиндагии муаллиф чоп нашуд,
зеро ба ин китоб њам тамѓаи бадбинона гузошта шуда буд. Ин китоб фаќат
пас аз 10 соли, мешавад гуфт зиндонї шуданаш, яъне соли 1956, бо кўшиши
нависандаи ин сутур ва тай кардани мумонаатњое, ки барои Восифї низ сохта
буданд, интишор дода шуд. Корњои «лозимаи» барои «Восифї ва хулосаи
«Бадоеъ-ул-ваќоеъ» асосан иборат буд аз кўтоњ кардани баъзе ќисматњои барои
замон «ноќобил» ва аз назари коргардонони сиёсии эњтиёткораш «хатарноки»
он асар. Ба сурати комил ва пуррагї «Восифї ва хулосаи «Бадоеъ-ул-ваќоеъ»ро низ фаќат пас аз 30 соли зиндонї шуданаш, яъне соли 1977 интишор дода
тавонистем (С.Айнї, Куллиёт, љ.13, Душанбе, Ирфон, 1977).
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Инак, дар зер љавоби домулло Айнї ба таќризи Главлит ба китоби «Мир
зо Абдулќодири Бедил» ба хонанда таќдим мешавад. Дар ваќти мутолиа
хоњем дид, ки домулло Айнї њарчанд љавобашонро ба зудии зуд ва аз ёд, бе
ин ки ба дастнависи китоб мурољиат кунанд, навиштаанд, фикру андешањо
њама ќавї, мантиќї ва фошкунандаанд. Назарашонро бо забони таќрибан
гуфтугўии ба худашон хос баён кардаанд, зеро њадафи иншо њељ гоњ нашри
он набуд. Дар љавоб истилоњоте ба кор бурда шудааст, ки созмонњои расмии
он замон он равияро талаб мекарданд ва дар таќризи Главлит низ ин сабки
истилоњсозии замон риоя шуда буд. Ва нињоят, бояд гуфт, ки љавоби домулло
Айнї ба таќризи Главлит як санади возењи раднашаванда, як шоњиди
собитшудаи сабки корбарї ва коргузории системаи фармонфармої аст, ки
фаъолияти мансабдорони замоне, ки хоњанд ё нахоњанд, маљбур буданд, дас
турњо ва фармонњои давлатдории худписандонаи замонро риоя ва иљро ку
нанд, фошофош намоиш медињад. Ба ин љињат, бо назардошти гуфтањои боло
навиштаи домулло Айниро ба хонанда пешкаш намудем.

Мулоњизањои муаллифи китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил»
дар бораи «ретсензия»-е, ки ба китоб аз љониби рафиќ
Муллољонов2 дода шудааст
Муаллифи «Ретсензия» хато ва камбудињои китоби «Мирзо Абдулќодири
Бедил»-ро ба њашт модда таќсим кардааст:
1) Мазмуни хатоњое, ки дар моддаи якум карда шудааст, мухтасаран
ин аст, ки муаллифи китоби мазкур гўё одатњои динї ва феодалии халќњои
Њиндустонро таъриф ва тавсиф намуда «идеализатсия» кардааст.
Ин даъвои ретсензиянавис тамоман беасос буда, он тексте, ки дар маќоми
далел ба тарзи ситат аз китоби мазкур гирифта шудааст, ин муддаоро исбот
намуданд. Бедил дар њамин маврид гуфтааст, ки (мазмунан) одат дар табиати
одамї рафта-рафта чунон љойгир мешавад, ки бартараф кардани он душвор
мегардад.
Мисолњое, ки дар китоб аз худи Бедил ва аз таърихи Њиндустон оварда
шудаанд, барои исботи њамин даъвои Бедил аст. Дар ин љо њељ гуна идеали
затсия нест.
Ретсензиянавис дар роњи хатои муаллифи китобро исбот кардан мегўяд,
ки (мазмунан) ин одат дар халќи скиф њам буд.
Мумкин аст, ки боз дар халќњои дигар њам бошад, аммо муаллифи китоб
дар ўњда нагирифтааст, ки њамаи одатњои њамаи халќњои гузаштаи дунёро
баён намояд ва ин мумкин њам нест.
2) Чизе, ки дар моддаи дувуми хатоњо нишон дода шудааст, тамоман
бемантиќ аст, зеро ба мудофиаи як мамлакат дахли асосї доштани вазъияти
љуѓрофии он мамлакат, ба сабаби аз берун хавфи њуљум њис накардан варзишњои
њарбї надида танпарвар шуда мондани ањолии як мамлакат чизњоеанд, ки
касе инкор карда наметавонад… Бинобар ин бо навиштани ин гуна фактњои
таърихї ва љуѓрофї муаллиф гунањгор намешавад. Аммо аз ин фиќра њамин
натиљаро баровардан, ки гўё муаллиф бо навиштани ин «халќи озодидўсти
Њиндустонро тањќир карда» бошад, тамоман бемантиќ аст. Инчунин ќиёс
151

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

кардани мамлакати Њиндустон, ки дар паси кўњњои баланд ва дар ињотаи
дарёњо – бањрњо аст, ба мамлакати Русияи пештара, ки дар майдони беињотаи
мусаттањ воќеъ шудааст, низ бемантиќ аст…
Муаллифи ретсензия дар аввали моддаи дувум муаллифи китобро айбдор
мекунад, ки сохти иљтимоии Њиндустони асрњои XVII-XVIII-ро, маданият ва
санъати он љоро нанавиштааст.
Дуруст аст, ки дар ситате, ки дар ретсензия аз сањифаи 9 китоб гирифта
шудааст, ин матлабњо нестанд. Лекин, касе, ки китоби «Мирзо Абдулќодири
Бедил»-ро бо диќќат мутолиа мекунад, медонад, ки њамаи ин матлабњо ба
тарзи кўтоњ њам бошад, дар љоњои ба худ дахлдор зикр ёфтанд, аммо на ба он
услубе, ки муаллифи ретсензия таклиф кардааст – ин муаллиф талаб мекунад
(мазмунан), ки дар љои вазъияти љуѓрофї сохти иљтимої, маданият ва санъат
навишта шавад (азбаски дар ваќти навиштани ин мулоњизањо дастнависи
китоб дар дастам набуд, мисолњо нишон додан мумкин нашуд).
3) Дар моддаи 3 муаллифи китоб ба он айбдор карда мешавад, ки аз њаёти
оммаи халќ ва аз муборизаи синфї материол кам дода шудааст.
Ин даъвои муаллифи ретсензия њам беасос аст. Беасос будани ин бо
овардани як-ду мисол собит намешаванд. Чунки дар њамон ваќт њам рет
сензиянавис «њанўз кам аст» гуфта метавонад. Бинобарин дар љавоби ин эъти
роз гуфта мешавад, ки беасос будани ин даъворо њар касе, ки китоби «Мирзо
Абдулќодири Бедил»-ро тамоман хонда барояд, тасдиќ мекунад. Худи муал
лифи ретсензия њам бо ситатае, ки дар охири моддаи 4 овардааст, ќисман
беасос будани ин даъвои худро бешуурона тасдиќ кардааст.
Дар ин модда инчунин муаллифи китоб ба сабаби он, ки дар бораи
дарборњои подшоњони муѓул бисёр гап задааст, айбдор карда мешавад. Дар
ин даъвао ба сифати далел воќеаи роњсозии Љањонгир оварда шудааст.
Дуруст аст, ки дар китоб дар бораи дарборњои подшоњони Њиндустон
бисёр материолњо дода шудааст.
Аммо бештарини ин материолњо фош кунонидани исрофкории онњо,
бовар кардани онњо ба найрангбозињои љўгињо, аз вилоятњои шарќии Њиндус
тон љўгињои бозигар ва найрангбозро оварда њазорњо рупияи давлатро, ки
аз хуни бадан ва араќи пешонаи мењнаткашон љамъ шудааст сарф намудани
онњо ва монанди инњост. Дар ин ќатор роњсозии Љањонгир њам наќл ёфтааст.
Аммо ин воќеа чунонки ретсензиянавис даъво мекунад, на бо оњанги иде
ализатсия кардани Љањонгир, балки дар ќатори бемазагињои ў мисли як
њодисаи тарљумањолиаш наќл ёфтааст. Бо њамаи ин ман дар хотир дорам, ки
дар тањрири охирин ин воќеа бароварда шуда буд, ё тањрираш дигар карда
шуда буд. Азбаски њоло нусха дар дастам нест, дар ин хусус њуљљат оварда
наметавонам. Барои равшан кардани ин масъала нусхаи баъд аз набор тањрир
ёфтаро дидан лозим аст.
4) Дар моддаи чорум, дар китоб наќл ва тањлил наёфтани шўришњои
халќї даъво карда мешаванд. Аммо он ситате, ки ретсензиянавис барои ис
боти ин даъвои худ аз китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил» аз сањифаи 17
овардааст, на танњо ин даъворо исбот намекунад, балки тўњмати беинсофона,
агар сабук карда гўем, тўњмати бешуурона будани ин даъворо исбот мекунад.
Шўрише, ки бо шиддат ва вусъати худ бо вуљуди бе байроќ будан, дар пойтахт
152
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

роњи подшоњи бо дастаи камони мусаллањ ба кўча баромадаро банд ва то
филњои љангиро ба кор даровардану шўришчиёнро дар зери пои фил поймол
кунонидани подшоњ давом намояд – бузургтарин шўриши халќи пойбарањнаи
ѓайри муташаккил ба шумор рафтанаш мумкин аст. Охир шўрише, ки синфи
коргар ба вай роњбарї кунанда нест, аз ин зиёдтар ва пуршўртар намешавад.
Аз ѓайри ин шўрише, ки дар ретсензия наќл ёфтааст, дар китоб боз як
чанд шўриш дар асоси ёддоштњои Бедил наќл шудааст, ки ба сабаби нусха дар
дастам набудан, ман сањифаи зикри онњоро нишон дода наметавонам. Яке аз
он шўрише буд, ки мардуми мењнаткаш дар ваќти подшоњ ба Дакан рафтан,
фурсатро ѓанимат шумурда ѓайр аз Дењлї њамаи шањрњо ва вилоятњои атрофи
онро ба даст гирифта буданд ва пойтахт – Дењлї дар муњосираи шўришчиён
монда буд. Ин – шўриши мусаллањ буд.
Бедил дар яке аз ёддоштњои худаш шўриши халќи мазлуми ѓайри мусал
лањро бо образи ба худаш махсус бо байти зерин тасвир кардааст, ки он њам
дар китоб наќл ёфтааст. Он байти Бедил ин аст:
Баски меболид њар сў гарди дилњои хароб,
Гар њавоям пеш меомад сари девор буд…
Бедил бо ин байт гуфтан мехоњад, ки гарди дилњои аз дасти синфи њоким
хорабшуда чунон дар парвоз буд, ки њаво, яъне њавои гардолуд, монанди девор
аз њамин гардњои ѓализшуда сари роњро мебаст.
Дар охири моддаи 4 ретсензиянавис аз с.24 китоб ситатае оварда муал
лифро ба он айбдор мекунад, ки гўё ў давраи Акбарро идеализатсия кардааст.
Ва њол он ки дар њамин ситата «… давлат нисбатан мустањкам… шуд» гуфта
шудааст. Касе, ки давраи Акбарро идеализатсия кардан мехоњад, дар ин мав
рид калимаи «нисбатан»-ро кор намефармояд.
Аз ѓайри ин, њарчанд нусхаи набории тањрирёфта дар дастам нест, дар
хотир дорам, ки дар мавриди зикри Акбар ба мазмуни зерин чизе буд: «…
Бо тадбири Акбар иттињоди орестократи темуриён бо орестократи њиндувон
ба вуљуд омада инњо бо созиши якдигар оммаи халќро торољ карданд…».
Аммо ретсензиянавис ситатњои китобро пурра накардааст, љоњоеро дошта ги
рифтааст, ки барои тўњмат кардан роњ кушода шавад. Касе ки холисона рет
сензия менависад, як эпизодро пурра ба назар мегирад, то маќсади муаллиф
маълум шавад, на танњо як љумларо дошта гирад, ки бе мулоњизаи болову
поёни он дар тўњмат роњ ёбад.
5) Дар моддаи панљуми ретсензия нависандаи он дар китоб наќл кардани
ќуръонхонї ва тафсирхонии Бедилро намеписандад. Магар ба фикри ў дар
ин маврид чизњоеро, ки худи Бедил дар ёддоштњо ва тарљумаи њоли худ
навиштааст пўшонда гузашта ўро «аз хурдсолї файласуф ба дин муќобил буд»
гуфта нишон додан даркор будааст. Ба фањми ман дар тарљумаињоли каси
тадќиќшаванда њељ чизро напўшонда гуфтан лозим аст. Дар тарљумаи њоли
олимон ва шоирони гузашта танњо он чизњоро, ки ба замони мо наздиканд,
гуфта ўро идеализатсия кардан нодуруст аст, чунон ки баъзе касон дар њаќќи
Алишери Навої њамин тарз карданд ва зада њам шуданд.
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Ретсензиянавис дар њамон модда «кї будан ва чї маќсад доштани маљзубон
равшан карда нашудааст» мегўяд.
Дар бораи маљзубњо ва маќсади онњо, фарќи маљзубњои Осиёи Миёна
ва Эрон то маљзубњои Њиндустон ва инчунин дар байни маљзубон баъдан
одамони фозил ёфт шуда мондан ва монанди инњо дар китоб ба тафсил гап
зада шудааст. Аммо агар муаллифи ретсензия ба онњо диќќат накарда бошад,
ё диќќат карданро барои ретсензияи худ лозим надошта бошад, муаллифи
китоб ба ин љавобгар намешавад.
Инчунин дар њамин моддаи панљуми ретсензия он воќеае, ки дар китоб ба
асоси гуфтањои Бедил бо нишон додани сањифањои «Чор унсур» наќл ёфтааст
ва дар он воќеа Бедил (назари якуми худаш) бо як «Бихоб» гуфтани шоњи
Кобул мехобад ва дар мавриди дигар боз бо як «Бихоб»-и маљзуби мазкур
Бедил мехобад ва аз дарди чашм халос шуда аз хоб бедор мешавад – њамаи ин
чизњо аз гуфтаи Бедил наќл ёфтаанд. Муаллифи ретсензия чунон шарњ додааст,
ки гўё муаллифи китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил» каромат будани он
чизњоро бовар карда, ба хонанда таќдим кардааст.
Ва њол он ки дар охири њамин эпизод бо мазмуни зерин аз тарафи муал
лифи китоб чизе навишта шуда буд: «Бедил дар њамин марњалаи њаёти худ он
чизњоро каромат медонист. Аммо одамони замони мо медонанд, ки он чизњо
ѓайр аз гипнотизм чизи дигаре нест. Инчунин њамаи ин чизњо ва корњое, ки дар
назари аввал «каромат» барин менамояд, баъд аз ба камол расидан «хаёлоти
беасос» шумурдани худи Бедил њам дар китоб зикр ёфтааст.
Аммо ретсензиянавис ба онњо диќќат накардааст, ё диќќат карданро ло
зим надонистааст.
6) Дар моддаи шашуми ретсензия муаллифи китоб ба њамин айбдор карда
шудааст, ки «дар китоб аз асари Бедил, ки бо архаизм навишта шудааст бе
њељ содда кардани ибора оварда шудааст». Охир магар, ягон тадќиќкунанда
њаќ дорад, ки намунањои асари тадќиќшавандаро ба як сў гузошта ба љои
вай иборањои содда кардаи худро нависад?!.. Агар илм ба ин гуна кор рухсат
медод, дар дунё ягон асари олимон ва шоирони гузашта саломат намемонд,
зеро њар кас фањмида-нафањмида (аммо ба аќидаи худаш фањмида) њар чизро
содда карда аз забони он олиму шоири гузашта наиштан мегирифт.
Агар маќсади муаллифи ретсензия аз «содда кардани ибора» њалли
луѓатњо ва шарњи баъзе љумлањо бо гузаштани тексти Бедил дар љояш бошад
– ин кор ба амал оварда шудааст:
Луѓатњо дар њошия њал карда шудаанд, аммо шарњи љумлањои душвор
фањми Бедил, барои саргардон накардани хонанда, дар њошия дода нашуда, дар
пањлўи њамон љумлаи шарњ карда шуданї дар байни ускупка дода шудааст.
Агар ретсензиянавис ба ин диќќат накарда бошад ё диќќат карданро
лозим надониста бошад муаллифи китоб ба ин љавобгар намешавад.
7) Айбњое, ки дар моддаи њафтуми ретсензия баён ёфта ба гардани муал
лифи китоб бор карда шудаанд, ба се ќисм таќсим ёфтаанд: дар ќисми якум
муаллифи ретсензия дар китоб навиштани калимаи «истиоз»-ро аз одоби тањ
рир берун шумурда, ин калимаро аз тарафи худ бо калимаи «халољо» шарњ
додааст. Дар ин хусус бояд њамин ба ретсензиянавис фањмонем, ки маънои
«истиоз», «халаљо» набуда, балки ба маънои «талаб»-и покї ва тозагї аст.
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Чунончи имрўзњо русњо ба он љои маълум «туалетнї» кор мефармоянд,
нависандагони гузашта ва аз он љумла Бедил њам барои риояи одоб ин ка
лимањоро кор фармудаанд. Муаллифи китоб бошад, ин калимаро айнан аз
Бедил гирифтааст.
Дар ќисми дувуми ин модда муаллифи ретсензия он воќеаро, ки дар
он љо наќл ёфтааст, таърихан шубњанок мешуморад. Дар ин бора њаминро
хотиррасон кардан лозим аст, ки он эпизодро аз «Чор унсур» ном асари Бедил
бо нишон додани сањифа аз куллиёти чопи ў гирифта шудааст. Азбаски маќсад
аз гирифтани он воќеа намунакорї набуда, балки воќеаро наќл кардан буд,
иборањои Бедил содда карда гирифта шудааст. Агар Бедил он воќеаро сохта,
бофта ба худ часпонда бошад, ба он кор худи Бедил љавобгар аст, на муаллифи
китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил». Дар ќисми саввуми моддаи њафтуми
ретсензия муаллифи он дар китоб равшан карда нашудани намояндаи кадом
табаќаи иљтимої будани Бедилро даъво мекунад ва ба ин даъвои худ ба
сифати далел аз сањифаи 55 китоб ба Шокирхон ва Шукруллохон, ки онњо аз
амалдорони калон бошанд њам, њамфикр ва шогирдонаш буданд, бештар хат
навиштани Бедилро аз ќавли муаллифи китоб наќл мекунад.
Дар ин љо аввал бояд њаминро гўям, ки ин далел ба даъво њељ алоќа
надорад. Магар хат навиштани Бедил ба амалдоре, ки њамфикраш ва њам шо
гирдаш бошад, мавќеи иљтимоии ўро номаълум мекунад.
Ва њол он ки Бедил ба ин гуна амалдорони дўст ва њамфикраш њатман
мадњия навиштанашро дар рубоии зерин ќайд кардааст, ки он рубої њам
дар тарљумаи њоли Бедил, њам дар намунаи эљодиёташ дар њамин китоб наќл
ёфтааст.
Он рубоие, ки муаллифи ретсензия ба вай диќќат надодааст ё диќќат кар
данро лозим надонистааст, ин аст:
Бедил, моро њарзадарої шон нест,
Мадњи миру ситоиши султон нест.
З-ин даст каломе, ки зи мо мешунавї,
Ѓайр аз исори хидмати ёрон нест.
(Бедил дар ду мисраи охирини ин рубої њаминро мегўяд, ки «агар ба ягон
амалдор мадњия навиштани маро шунавї, бояд донї, ки ман онро ба сифати
тўњфа ба ёрони худ (яъне ба њамфикрони худ) фиристодаам».
Дувум он ки дар њама љои китоб дар њар маврид тарафдори халќ будани
Бедил, ба зулм, ба подшоњони золим, ба уламои расмї њатто ба ширинии
маддоњ муќобил будани ў ба асоси гуфтањои худаш на якбор, дубор, балки
борњо ќайд ёфтааст.
Азбаски дастнависам дар дастам нест, баъзеи ин шеърњоеро, ки барои
муайян кардани мавќеи иљтимої ва идеяи Бедил дар љойњои мунтахаби китоб
оварда шудаанд, дар ин љо ёдоварї мекунам:
Золим пўшид либоси хунбофтаро,
То зер кунад хасми забунёфтаро.
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Бо сангдилон шиори худ сахтї кун!
Бардор ба оњан оњани тофтаро!
Бедил, ба ѓаним касри шон нанамої!
То тир тавон шудан, камон нанамої!
Хосияти ин маърака ољизкушї аст,
Ин љо, зинњор, нотавон нанамої!
Эй нон, ту гарм аз тафи дилњои кабоб!
Аз хиљлати зулм боядат гаштан об!
То коми ту молида як ангушт асал
Бунёди њазор хона гаштаст хароб!
Аз њар љинсе, ки зери афлок басест
Чун боз шикори дили ѓамнок басест,
Ин љо азбаски хонањо гашта хароб,
Ќуфли зангор хўрда дар хок басест.
Дунё, ки фусуни маю нўше будаст,
Њар ваќт ба коми комљўше будаст,
Ин љо Зањњоке мордўше будаст,
Искандар њам дарозгўше будаст.
Шоњон, ки зи худсарї љањонтасхиранд,
Дар дахли умури њаќ халалтадбиранд,
Ин бекорони ѓарраи љоњу њашам
Ангушти зиёди панљаи таќдиранд.
Дар мадраса љамъе, ки фароњам гаштанд,
Медонї аз куљо мукаррам гаштанд?
Полону зулуму фасар мехост харї,
Аз бесомонї охир одам гаштанд!
Аз ин дунё умедро поя махоњ!
Љуз карруфари либос пероя махоњ!
З-ин ќавм таваќќўи њимоят пуч аст,
Аз саќфи баланди осмон соя махоњ!
Дар таъни шоирони маддоњ гуфтааст:
Эй басо маънии равшан, ки зи њирси шуаро
Хоки љавлонгањи аспу хари ањли љоњ аст,
В-эй басо нусха ки дар мактаби ташвиши тамаъ
Рўсиёњии бад аз мадњи амиру шоњ аст.
Марљаи маънии ин сустхаёлон дарёб,
То бидонї чї ќадар фитраташон кўтоњ аст.
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Бедил, ман он наям, ки шавам тољири камол,
Љое, ки хосу ом суханрост муштарї…
Аз њељ кас наям силаандеш бешу кам,
Маддоњи фитратам, на Зањирам, на Анварї…
Магар дар тарљумаи њол ва эљодиёти Бедил оварда тањлил кардани ин
шеърњо ва дањ баробари ин дигар шеърњои шоир намояндаи кадом синф бу
дани ўро муайян намекунад?!
Агар ретсензиянавис ба инњо диќќат накарда бошад, ё диќќат карданро
лозим надонад, ба ин муаллифи китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил» љавобгар
нест.
8) Моддаи њаштуми ретсензия асосан ба ду ќисм људо мешавад. Ќисми
якум иборат аз он аст, ки гўё муаллифи китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил»
дар кадом ваќт дар кадом шароит ва дар кадом марњалаи умри шоир гуфта
шудани њар кадом шеърњои аз љињати идея зидди якдигар будаи ўро муайян
накардааст. Назар ба фањми ретсензиянавис гўё муаллифи китоб Бедилро
дар як фурсат њам диндор, њам ба дин муќобил, њам мутасаввифи динї, њам
файласуфи ба ањкоми дин бовар накунанда фањмидааст. Баъд аз он ретсен
зиянавис муаллифи китобро «як одам мумкин нест, ки дар як фурсат ба њамин
ќадар сифатњои зидди якдигар соњиб шавад» гўён танбењ мекунад. (Мо ин
суханњоро аз гуфтањои ретсензиянавис мазмунан ва хулоса карда гирифтем,
на айнан).
Баъд аз он муаллифи ретсензия ба айбе, ки дар ќисми якуми моддаи њаш
тум ба гардани муаллифи китоб бор кардааст, тексти зеринро аз гуфтањои
муаллифи мазкур ба сифати далел аз с.62 китоб наќл мекунад:
«Масалан дар як байту рубої шоир як диндори тамоми ањкоми шариатро
риоя кунанда шуда намояд…» Ќисми аввали ин текстро ретсензиянавис
бесаводона, ё ќасдан – кадоми инњоро, ки ў ба худ муносиб донад – вайрон
карда – бемаънї гардонда гирифтааст. Бинобар ин ман хатоњои ўро дуруст
карда текстро аз сар менависам:
«Масалан дар як байт ё рубої шоир як диндори тамоми ањкоми шариатро
риоя кунанда намояд, дар як байт ва ё рубоии дигар ў ањли тасаввуфу тарафдори
вањдати вуљуд ё ин ки файласуфи ѓайр аз чизњои ба назар намоянда њама чизро
инкор кунанда љилва менамояд».
Барои муайян кардани ќадру ќимати ин ќисми моддаи њаштуми ретсензия
аз китоби «Мирзо Абдулќодири Бедил» боби эљодиёти ўро тамоман ва бо
диќќат хондан мумкин ат, ки бар болои он боб рубоии зерини шоир навишта
шуда:
Шеърам, ки ба сад забон фуруд омадааст,
Дар чандин ваќту он фуруд омадааст,
Таврот набуд, то бигўям ки њама
Якбора зи осмон фуруд омадааст.
Бо дидани ин рубої, ки муаллиф дар аввали тадќиќоти худ аз шоири
тадќиќшаванда овардааст, њар кас ба хубї мефањмад, ки тадќиќкунанда, чу
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нонки дар њама олимон ва шоирон њаст, асарњои Мирзо Абдулќодирро њам ба
ваќти таълиф ёфтанашон сахт алоќаманд медонад.
Аммо ман бо њамаи ин, ба фањмиши хонандагон ќаноат накарда асарњои
таърихи таълифашон маълуми Бедилро ягон-ягон тањлил намуда, ба ваќти
таълиф ва ба он њолати рўњия, савияи илмия ва љањонбинї, ки шоир дар ваќти
таълиф дошт, мувофиќ будани мазмуни њар кадоми онњоро исбот намудам.
Дар бораи ѓазалиёт ва рубоиёти шоир, ки таърихи эљод карда шуданашон
маълум нест, ба мазмуни зерин сухан рондам (дастнавис, ки дар дастам нест,
мазмунашро менависам):
Одатан девонњои шоирон ба тартиби алифбо љамъ карда мешаванд, дар
ин сурат ду ѓазал ё ду рубої, ки яке аз онњоро шоир, масалан, дар ваќти 20солагиаш, дигарашро дар њафтодсолагиаш гуфта бошад, мумкин аст, ки ба
сабаби алифбои охири мисраашон як будан дар як љои девон ва дар пањлўи
њамдигар љойгир шуда бошанд. Дар ин сурат хонанда мебинад, ки …гўён он
текстро,ки муаллифи ретсензия гирифтааст, навиштам.
Баъд аз он гуфтам, ки бинобар ин асарњои таърихашон номаълуми шоир,
ки мазмунашон зидди якдигаранд, ба ќиёси асарњои таърихашон маълуми
шоир, дар ваќтњо ва шароитњои гуногун гуфта шудани онњоро ба назар
гирифта мутолиа кардан лозим аст (он чизе, ки дар ин љо навиштам, хулосаи
муќаддимаи њамон боб аст). Муаллифи ретсензия њамаи он суханњои тањлилї
ва татбиќиро, ки дар натиљаи чандинсола тадќиќотњои худ хулоса карда
навишта ба хонандагони бовиљдони суханшинос таќдим намудам, поймол
намуда танњо њамон порчаи текстро, ки ба шарти таърихи таълифи асарњои
шоирро ба назар нагирифтан барои нишон додани љой ва сабаби иштибоњи
баъзе хонандагон ва адабиётшиносон (дар байни адабиётшиносон баъзеашон
буданд ва њанўз њам њастанд, ки Бедилро ба бепринсипї нисбат медоданд)
навишта шудааст, дошта гирифта муаллифи китобро ба нодонї њамл карда
ба ў дарс медињад ва чунончи шогирдони кундзењнро дар мактабњои кўњна
мезаданд, берањмона сахт мезанад.
Ин навъ муносибати ретсензиянависро ба текст ва муаллифи он, ба чї
сабаб њамла карданро ман намедонам ва наметавонам агар гўям, ки ў текстро
нафањмидааст – ин аз имкон берун менамояд, зеро як олими тољик номзади
фанњои таърих шуда истода тексти як асари ба забони тољикї навишта шударо,
ки оид ба таърихи адабиёти тољик аст, на ин ки нафањмад?
Агар гуфтан хоњам, ки ў дидаву дониста истода ќасдан текстро вайрон
карда думу гўши вайро бурида гирифтааст – ба ин њељ забонам намеравад, зеро
як олим худ аъзои партия шуда истода, дар айни замон, ки сардори Главлит
аст, на ин ки ќасдан ин корро кунад?
Агар гуфтанї шавам, ки ў мусолањакорї карда дар ваќти навиштани
ретсензия бо диќќат сар то пои китобро нахондааст ва дар ваќти ретсен
зиянависї њама љои китобро ба њам пайванд дода ба назар нагирифтааст – инро
виљдонам ќабул намекунад, зеро як олими аъзои партия, ки партия ба ў бовар
карда вазифаи сардории Главлитро супурда масъалаи њаёту мамоти асарњои
муаллифњои онњоро ба фикри ў вобаста кардааст – на ин ки ба вазифаи худ
мусоњалакорї ва сардмуомалагї намояд?
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Дар њар њол ин муомалае, ки ретсензиянавис ба текст ва муаллифи он
кардааст, муомалаи як муллоро, ки ба Машраб карда буд, ба ёди кас меорад:
Аз рўи афсона мулло аз Машраб «номат чист?» – гуфта пурсидааст. Машраб
дар љавоб «худой…» гуфтан њамон, мулло Машрабро ба кофирї њукм карда
ўро задан гирифтааст. Машраб фарёд карда гуфтааст: Охир сухани маро тамом
шунав, баъд аз он дар њаќќи ман њукм барор – ман номамро «Худойбердї»
гуфтан мехостам. Аммо ту «Худой»-ро шунида ба «бердї»-аш гўш наандохта,
маро кофир сохтї?»
Дар ќисми дувуми моддаи њаштум равшан гузошта нашудани масъалаи
фалсафаи Бедилро ретсензиянавис яке аз камбудињои китоб шумурдааст.
Ин дуруст аст. Дар тањрири якум, бе тањлили дуруст њам бошад, ќисми
фалсафаи Бедил ба китоб дохил карда шуда аз порчањои фалсафии шоир
намунањо њам дода шуда буд. Аммо дар тањрири охирї, ки баъд аз набор карда
шуд, ќисми фалсафаро баровардан ба ду сабаб муносиб дида шуд:
Сабаби якум ин аст, ки китоб барои оммаи хонандагон нашр шуданї аст,
забони фалсафаи Бедил, ки забони оддии ў њам душворфањм аст, барои омма
як бори гарон мешуд.
Сабаби дувум ин аст, ки порчањои фалсафии Бедил аз назму наср дар
шакли китобчаи алоњида љамъ карда шуда барои нашри илмї ба Институти
забон ва адабиёти Академияи фанњои Тољикистон дода шуда буд ва њар кас,
ки ба фалсафаи Бедил њавас дошта бошад, ба он китобча мурољиат карданаш
мумкин буд. Бинобарин дар як республика, дар як замон дубор нашр кардани
як материал мувофиќ набуд.
Муаллифи ретсензия дар хулоса барои чоп кардани асари «Мирзо Абдул
ќодири Бедил» шартњо ва таклифњоро таќдим кардааст. Ман ба ин фикри
муаллиф кор надорам ва бетараф нестам. Ба амал овардани он шартњо ва
таклифњо вобаста ба ихтиёр ва имконияти нашриёт аст. Ман аз тарафи худ
њамин ќадар гуфтанро лозим медонам, мебоист китоб пеш аз ба набор супурдан
дар читка ва муњокимаи умумииттифоќи нависандагони Тољикистон гузошта
мешуд, ки дар вай адабиётшиносон њам иштирок мекарданд, натиљаи хеле
хуб медод. Аз дар ба дар гашта аз одамони људогона ба тарзи индивидуалї
ретсензия ѓундошта ба як фикри ягона омадан ќариб мумкин нест.
Дар охир ман ќайд кардани њамин нуќтаро њам лозим медонам, ки дар
муњокима гузоштани ин ретсензия ба танњої бефоида аст. Бояд аввал асар ба
тарзи умумї муњокима карда шуда, дар ќатори он ретсензия њам дида баромада
шавад, то ки ба асар чї ќадар алоќа доштани ин ретсензия маълум гардад.
С.Айнї, Самарќанд, 13.10.52

Понависњо:
1. Академияи улуми Тољикистон 14 апрел ва интихоби нахустин Прези
денти он Фарњангистон 15 апрели соли 1957 дар рўзи таваллуди С.Айнї ба
амал оварда шудааст.
2. С.М.Муллољонов он замон мудири управленияи назди Шўрои Вазирони
Љумњурии Тољикистон оид ба адабиёт ва нашриёт буд.
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Садриддин Айнї ва адибони Эрон
«Китобњое, ки аз адибони Тољикистон тоза ба Эрон расида, дархўри та
ваљљўњи бисёр аст. Мутолиаи ин кутуб барои касоне, ки ба забон ва адабиёти
форсї дилбастагї доранд, аз чанд љињат судманд аст: нахуст он ки забони
форсии тољикї аз лањљањои фасењи форсї аст, ки бо забони форсии адабї бењ аз
лањљањои дигар ќаробат дорад ва бисёре аз луѓоти фасењ ва ширини форсиро, ки
назди мо фаромўш шуда, дар ин кутуб метавон ёфт ва аз ин роњ ба тањзиб ва
тавсиаи забони форсї кўмак метавон кард».
Устод Парвиз Нотили Хонларї
(Маљаллаи «Сухан», соли як, шумораи 2, с.97)
Садриддин Айнї њељ гоњ ба њељ як кишвари хориљї сафар накарда буд. Ў
дар мамлакати шўроњо њам зиёд сафар накардааст. Зеро вай, ки њазорон љоми
талхи рўзгорро чашида худро дар синни чињисолагї шогирд – шогирди замони
нав дониста буд ва таљрибаи кофии зиндагї дошт ва сањифањои сарнавишти
мардумро дар лавњи хотираш чун ќарзи замон нигоњ медошт, аз њама чиз
бештар ваќтро азиз медонист, зеро овардани он њама воќеоти дањшатовари
зиндагии мардумро дар гузашта ба рўи китоби рўзгорон – орзу ва ормони
ягонаи њаётии худ медонист. Аммо вай пас аз Инќилоби Октябр ба воситаи
асарњояш ба зудї ба мамолики хориља сафар кард. Ин сафари якумин ќиссаи
навоваронаи тољик – сафари «Одина» буд.
Одина ба гардиш баромад. Аввал вай Осиёи Миёнаро сайр кард, то
баландкўњњои тољик расид, ба Бадахшон омад. Пас барои дидани Осиёи
Миёна ба роњи Маскав афтод ва ба ин восита ба дасти хонандаи рус ва украин
ва соири мамолики дигари Иттињоди Шўравї расид ва баъдтар ба мамолики
Аврупо ќадам нињод.
Аммо ба зудї, пас аз навишта шуданаш «Одина» ба кишварњои њамљавор
– Эрон, Афѓонистон, Њинду Покистон ќадам нињод. Ин мамоликро «Одина»
мазлум ва бечора дид. Дар ин љо вай дўстоне пайдо кард, ки ўро бо њусни
муњаббати хосе истиќболаш намуданд. Зеро сарнавишти Одина њазорон
таќдирњо ва ќисматњои мардуми ин кишварњоро ба ёд меовард. Ба ин тариќ,
«Одина» дар ин љо на танњо ба дасти њамзабонон расид, балки ба мардуми
зањматкаши ин кишварњо, ки на танњо њамзабон буданд, балки бо ў њамдил
њам буданд, худро арза дошт ва чун фарзанди барўманд ва шоистаи љумњурияи
навбунёди Тољикистон, чун фарзанди кишвари бостонии Рўдакї садои озодии
офаридгори хешро ба самъи ташнагони рўзгори нав расонд. Садои «Одина» дар
Эрон ба манзили зани эронї Шукўњи Ховариён, ки дар Поминори Тењрон, дар
хонаи раќами 9, кўчаи Оќомўсо воќеъ буд, расид ва мењмон шуд. Ин мењмонї
хуш гузашт ва Шукўњи Ховариён таассуроти саршор аз эњсосот ва самимияти
хешро дар номаи худ баён намуда ба Тољикистон фиристод. Аз љумла ў навишта
буд: «Дар шумораи 6 маљаллаи «Рањбари дониш» зери унвони «Якумин ќиссаи
инќилобии тољик» «Одина» асари С.Айнї як ришта навиштањое хондам, ки
эњсосоти маро муњаррик шуд, ки ин муросаларо ба шумоњо, ки ношири афкори
озод ва инќилобии форсизабонон њастед, бинависам. Ман њанўз ин китоби
муќаддасро, ки намунае аз нолањо ва фарёдњои бадбахтон ва гирифторони
Шарќ аст, надидаам, њанўз фусули адидаи онро, ки њар як таблои њузнангез
хоњад буд, аз љулуи чашмам нагузашта, вале њамон навиштаи шумо ба ман
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њам собит мекунад, ки тамоми омол ва орзуњои мењнаткашони Шарќ, хусусан
форсизабонон, дар он љамъ хоњад буд».1
2 марти соли 1925 дар рўзномаи «Овози тољик» номаи С.Айнї бо унвони
«Ба ошиќони адабиёти тољик мурољиат» интишор дода шуд, ки бо он кори
бузурги тањќиќ ва тањияи нахустин асари илмї-адабшиносии навини мо
«Намунаи адабиёти тољик» оѓоз ёфтааст. Маълум аст, ки асар ба нафъи дав
лати навбунёди тољикон равона шуда, барои бедорї ва худшиносии мардуми
мо хеле муассир гардид. Ба илова вай мероси бузурги гузаштагони миллати
тољикро ба хидмати навбунёдони тамаддуни замон гузошт.
«Намунаи адабиёти тољик» ба зудї шўњрат пайдо кард. Барои ин асар
устод Абулќосим Лоњутї – шоири инќилобии Шарќ ва яке аз асосгузорони
назми нави тољик муќаддима наишта аз љумла дар бораи Садриддин Айнї
чунин изњор кардааст:2
«Ман бо ин ном аз дере ошно будам. Тасвири ин ном ба фаврият як
шахсро ба назари ман меоварда, ки аз оѓози љавонї дар ин муњити зулму љавр
дар роњи озодии халќ хидмат карда, бар зидди истибдод љасурона мубориза
намуда. Бародари фозили худро шањид дода…
Моњи августи соли 1925 дар шањри Самарќанд ба зиёрати фозили мўњтарам
ноил шудам. Устод дар утоќи худ даруни садњо китоб ѓарќ буд ва нусхае бар
даст дошт, ки менавишт. Ин њамин «Намунаи адабиёти тољик» буд».
Ва боз дар бораи ањамияти «Намунаи адабиёти тољик» устод Лоњутї
навиштааст:
«Ба фикри ман «Намунаи адабиёти тољик» бењтарин намунаи сайри тараќ
ќии адабии тољикон аст… Адабиёти имрўзаи тољикон чун гулистонест, ки
солњои дароз посбонї надида ва обёрї нашуда ва мўњтољи ороиш ва пироиши
бисёре аст.
Ман яќин дорам, – давом медињад Абулќосим Лоњутї, – ки устоди мўњ
тарам дар миёни љавонони наврас ва самимии тољик тўдањои адабї ташкил
дода ва барои тавњиди усули адабии забони форсї пояњои мањкаме усутвор
хоњад кард».
Ин асари Садриддин Айнї ба Москва расид ва соли 1926 дар нашриёти
Марказии халќњои Иттињоди љамоњири шўравї интишор ёфт ва ба сайри
кишвари дилњои мухлисони шеъри зебои мо ба роњ даромад ва писанди ањли
илму адаб ќарор гирифт. Дар мамлакати мо шарќшиносони шўравї ва ањли
адаб ин асарро аз њуљумњо ва муаллифи онро аз бўњтонњои бешарафона дафоъ
мекарданд. Ин гурўњро устод Абулќосим Лоњутї, А.Знаменский (намояндаи
Комиссариати халќии корњои хориљии Иттињоди Шўравї, дар Љумњурии
Ўзбекистон Абдуќодир Муњиддинов (нозири маорифи Тољикистон) ва зиёиёни
пешќадами тољик сардорї мекарданд.
«Намунаи адабиёти тољик» ба зудї мавриди таваљљўњи ањли илму адаби
мамолики хориљї низ ќарор гирифт. Яке аз онњо адиб ва донишманди маъруфи
Эрон Саид Нафисї буд, ки аввалин таќриз ба дифои ин китоб ба ќалами ў
нигошта шуд ва дар рўзномаи «Шафаќи сурх» шумораи 699, 28 шаъбони соли
1341 њиљрии ќамарї (баробари 3 марти соли 1926) милодї дарљ гардид.
Устод Саид Нафисї, дар бораи С.Айнї ва асари ў баъдтар боз чунин ќайд
кардааст: «Ман муддатњо пеш аз он, ки бо Садриддин Айнї мулоќот кунам, бо
осори ў ошно будам. Аввалин китоби ў, ки ба дастам афтод, китоби «Намунаи
адабиёти тољик» буд. Беш аз њама он фасли китоб таваљљўњи маро љалб карда
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буд, ки ба шуарои Осиёи Миёна дар давраи баъд аз Темур ихтисос дошт, зеро
мо дар Эрон дар бораи шуарои ин давра кўчактарин иттилое надоштем».3
«Намунаи адабиёти тољик» дар Эронзамин мухлисони зиёде пайдо кард
ва мусаннифи он – Садриддин Айнї шўњрати тозае ба даст овард.
Устод Абулќосим Лоњутї ба ин гуфтањо шањодат дода 4 декабри соли
1927 дар номаи худ ба Садриддин Айнї навишта буд:
«Намояндагони Эрон, мудирони рўзномањо ва вакилони маљлис, ки
омада буданд, беандоза аз нашри «Намунаи адабиёти тољик» хурсанд буданд
ва борњо дар хусуси… ин китоб ва хидматњои Шумо дар тараќќии адабиёти
тољик сўњбат карданд. Мегуфтанд, ки њама кас дар Эрон орзуи дидани ин
китобро доранд».4
Асарњои бадеї ва илмии Садриддин Айнї паси њамдигар ба мамолики
хориљии њамљавор бо воситањои гуногун роњ пайдо кардан гирифтанд.
Устод Саид Нафисї бо осори илмии Садриддин Айнї бо таваљљўњ
ва шавќи фаровон ошної пайдо кард. Ин ошної дар заминаи тадќиќоти
рўдакишиносии ин ду адиб ба амал омад. Саид Нафисї воќеаро чунин баён
кардааст:
«Дар њамон замонњо даст ба таълифи китоби худ дар бораи Рўдакї задам
ва аз дўстоне, ки дар Иттифоќи љамоњири шўравии сусиолистї дорам, хостгор
шудам, он чи дар ин замина омода шудааст, барои ман фиристонанд. Китоби
кўчаке дар барои Рўдакиро, ки Садриддин Айнї ба хатти лотин чоп карда буд,
бароям фиристоданд. Матолиби тозаеро, ки дар он китоб ёфтам, дар китобе,
ки дар бораи Рўдакї навиштам, овардам. Аз он рўз пайванди рўњонии ман
бо Садриддин Айнї, ки њанўз ба дидораш комёб нашуда будам, беш аз пеш
барќарор шуд. Тадриљан китобњои дигари ў дар бораи Ибни Сино ва Саъдї ба
дастам афтод ва дигар Садриддин Айнї аз ошноёни дерини ман шуда буд. Чї
басо аз мардони бузург, ки нодида ва ношинохта ба мо чунон унси маънавї
мегиранд, ки гўё солњо бо эшон нишасту бархост доштаем».5
Ин љо бояд гуфта шавад, ки натиљаи тадќиќоти Садриддин Айнї дар
бораи устод Рўдакї асосан дар маќолаи «Ќабри устод Рўдакї»6 инъикос
гардидааст. Аммо азбаски кашфиёти Садриддин Айнї дар бобати ќабри устод
Рўдакї на танњо арзиши илмї, адабї, маданї-фарњангї, балки арзиши миллї
ва сиёсии бузург дошт ва дорад, дар њамон солњо идорањои махсуси давлатї ба
вай мурољиат карданд, ки маќолае дар бобати кашфиёташ навишта дињад, ки
дар матбуоти Эрон чоп гардад.7 Садриддин Айнї ин супориши давлатро бо як
њисси ифтихор анљом дода маќолаи мазкурро бо унвони «Љои таваллуд, вафот
ва турбати устод Рўдакї» навишта соли 1943 ба шахси масъул, ки њоло номаш
ва вазифаи расмиаш ба мо маълум нест, навишта буд:
«Рафиќ…
Мувофиќи хоњишатон, ки шумо дар Исталинобод аз ман карда будед, дар
бораи дењаи Рўдакї ва ќабри Рўдакї, ки бо кўшиши ман ёфт шуда буд, барои
рўзномаи Эрон маќолае навишта фиристодам…»8 Аз ин нома ва навиштаи
болоии Саид Нафисї хуб пайдост, ки ду донишманди ду кишвари форсизабон
– Саид Нафисї ва Садриддин Айнї, њарчанд он гоњ њанўз бо њамдигар равобити
шахсї надоштанд, мешавад гуфт, ки байни онњо њамкории илмї шурўъ шуда
буд ва хело љолиби таваљљўњ аст, ки ин рабитаи илмї дар заминаи осори
бунёдгузори адабиёти классики форс-тољик – устоди суханварон Абўабдулло
Рўдакї ба майдон омада буд. Аммо шиносоии њузурии Саид Нафисї бо
Садриддин Айнї баъдтар ба амал омад. Љумњурии Ўзбекистон бистумин
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солгарди бунёди давлати худро љашн мегирифт. Ба ин љашни бошукўњ чанд
нафар аз адибони кишварњои хориљии њамљавор низ даъват шуда буданд, ки
дар он њайат устод Саид Нафисї низ буд.9
Баъдтар ў дар ин хусус навиштааст:
«Солњо сипарї шуд ва рўзе давлати Ўзбекистон аз ман даъват намуд, ки
дар бистумин солгарди мављудияти љумњурї ширкат кунам. Дар аввали рўзи
иќоматам дар Тошканд ман бо чењрае, ки тамоми ин муддат дар орзуи дидораш
будам, бархўрд кардам. Ин инсон бо ќади мутавассит ва симои илњомбахш ва
чашмоне нуронї маро мафтуни худ намуда буд. Ман мушоњида кардам, ки ў
айнан њамон ќиёфае дорад, ки пеши худ муљассам карда будам.
Хотирањо ва таъсири ин дидор њанўз њам дар ман зинда аст ва ман эътиќод
дорам то замоне, ки зинда хоњам буд, ин хотирањо дар ман зинда хоњад буд».
Соли 1948 тамоми мамлакати шўравї 500-солагии бунёдгузори адабиёти
классикии ўзбек, сухансаро ва мутафаккири номї – Мир Алишери Навоиро
љашн мегирифт. Садриддин Айнї, ки мушовири илмии асосии Комитети љашн
дар Љумњурии Ўзбекистон ва Тољикистон буд, баробари чанд тадќиќоте, ки
дар бораи Алишери Навої собиќ анљом дода буд, китоби вижаи «Алишер
Навої»-и худро интишор дод ва «Хамса»-и Навоиро мухтасар карда бо
шарњ ва хулосањо дубора ба табъ расонид. Панљсадсолагии шоири ўзбек, ки
дар пешрафти назми форс-тољик бо ашъори ширини пурмазмун ва нуктањои
нозуки худ сањми муассир гузоштааст, 15 моњи маи соли 1948 (баробари 25
урдабињишти 1327) дар шањри Тошкент љашн гирифта шуд. Дар ин љашни
бошукўњ аз адибони эронї устод Саид Нафисї, Алиасѓари Њикмат ва Бузурги
Алавї ширкат ва бо Садриддин Айнї мулоќот доштанд.
Устод Саид Нафисї таассуроти худро аз диду боздидњо бо Садриддин
Айнї ба ќалам оварда, чанд сол пеш аз фавти худ онњоро љамъбаст намуд ва ба
Иттињоди нависандагони Тољикистон фиристода буд. Аз љумла ў навиштааст:
«Дувумин дидори мо дар рўзњои баргузории солгарди Алишери Навої дар
Ўзбекистон рўй дод. Дар он њангом ман имкон ёфтам, ки тайи чанд рўз аз
гуфтугў бо Айнї мањзуз гардам.
Њангоми мусофаратам дар Иттињоди Шўравї тамоми маљмўаи осори
ўро ба даст овардам ва аѓлаб дар соати фароѓат бо њаззи фаровон машѓули
хондан ва мутолиаи он мешудам. Дар конгресси ховаршиносон дар Маскав
буд, ки хабари даргузашти ин инсони бузург ба гўшам расид. Ва њангоме,
ки ба даъвати Фарњангистони улуми Тољикистон ба Душанбе ворид шудам,
аввалин орзуям ин буд, ки аз маќбараи устод боздид кунам ва дар муќобили
он зону бизанам.
Акнун Садриддин Айнї монанди собиќ дар муќобили чашмонам зинда
аст. Ин симо, ин чењраи саршор аз малоњат ва дироят, он садои шавќовари
мафтункунанда, он чашмони дурахшон дигар дар ин љањон вуљуд надорад.
Ва осори инсоне, ки тамоми зиндагиашро ваќфи хидмат ба халќ намуд ва
бо ин кор рўшноињои фурўзоне дар пањнањои зиндагии фарњангї барафрўхт,
њамеша бо мост. Осори ў љанбаи абадї касб кардаанд».
Хотироти пур аз эњсос ва саршор аз самимияти нависандаи номии
Эронзамин, ки баъдтар вай ба унвонњои доктор ва профессори ифтихории
Донишгоњи давлатии Тољикистон ноил гардида буд, дар шаклњои гуногун,
ба тарзи пурра ва хулоса, њам дар Иттињоди шўравї њам дар матбуоти Эрон
интишор дода шудааст. Соли 1964/1324 њиљрї шамсї) дар маљмўаи «Солномаи
дунё» як маќолаи муфассали устод Саид Нафисї бо унвони «Чанд тан аз
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мардони дидании љањон» чоп шуд. Дар ин навишта муаллиф андешањо ва
хотироти худро дар бораи чанде аз шахсиятњои маъруфи љањон – Љавоњирлаъл
Нењру, Жолио Кюрї, Рољенто Прасад ва ѓайра сабт кардааст. Дар ин радиф
вай аз муосирони худ дар боби шахсиятњои маъруфи Иттињоди Шўравї –
И.В.Сталин, М.И.Калинин, А.И.Микоян ва Садриддин Айнї андеша ронда,
сухан мекунад. Дар бораи Садриддин Айнї муаллиф чунин сатрњоро низ
нигоштааст, ки андешањои тозаву нав дорад: «Ду сафар аз роњи Хуросон
нахуст ба Љумњурии Туркманистон ва сипас ба Љумњурии Ўзбекистон, бори
аввал барои ширкат дар маросими 20-солагии он љумњурї ва бори дувум барои
ширкат дар маросими 500-солагии валодати Алишер Навої рафтам. Дар
њар ду сафар аз ошної ва мусоњабат бо донишманди маъруфи тољик марњум
Садриддин Айнї бархурдор шудам. Ин мард аз бузургони диёри худ буд. Дар
роњи озодї ва истиќлол ранљ бурда ва зиндон кашида ва шиканља дида буд.
Ќаде мутавассит ва бештар кўтоњ, љуссаи зариф ва борик, сурати кашидаи
лоѓар, чашмони дурушт, бинии пањн, лабони кулуфт, чонаи барљаста, мўњои
љав-гандумї дошт. Њамеша либоси махсуси тољикон ва ўзбекон, яъне лаббодаи
баланди остинкушоди дорои роњ-роњи рангоранг мепўшид ва шаб кулоњи
ќуллобдўзї кардаи сафеду сиёњ бар сар мегузошт ва чакмаи соќанозук ба по
дошт. Њатто сар то пои ў мазњари тољикони он сўи марзи Эрон буд. Форсиро
ба њамон лањљаи тољикон, аммо китобї њарф мезад ва ба њамин љињат фањми
он дар бархўрди аввал барои эрониён осонтар буд. Дар сафари дувум чанд
тан аз удабои Афѓонистон њам даъват доштанд ва бо мо њамманзил буданд ва
ба ин васила буд, ки донистани бисёре аз истилоњоти хоси забони тољиконро
афѓонњои фарсизабон њам, ки аз њамон нажоди тољиканд, доранд. Се сол пеш,
ки барои ширкат дар конгресси ховаршиносон дар Маскав мењмони Академии
улуми Шўравї будам, Садриддин Айнї аз ин љањон рафта буд ва њама кас љои
вайро тињї медид. Писараш Камолиддин Айнї кам-кам љои падарро хоњад
гирифт ва аз њоло навиди он рўзро медињад.
Пас аз поёни конгресси Фарњангистони улуми Тољикистон ва Донишгоњи
шањри Душанбе, пойтахти Тољикистон, маро ба сарзамини худ даъват карданд.
Дар њамон рўзи аввал ба сари хоки Садриддин Айнї дар боѓи умумї ва парки
зебои шањр, ки тоза омода шудааст, рафтам. Бар сари хокаш бинои бисёр
зебое, ки муаррифи услуби меъмории муштарики миёни мо ва милали Осиёи
Марказист, сохтанд ва муљассамаи ўро низ тањия медиданд, ки пас аз итмом
бар сари хокаш бигузоранд».
Донишманд ва адиби дигари эронї Алиасѓари Њикмат соли 1948 дар
љашни 500-солагии Алишери Навої бо Садриддин Айнї ошно шуд. Вай пас аз
баргаштанаш ба ватани худ – Эрон дар Анљумани равобити фарњангии Эрон
ва Иттињоди Љамоњири Шўравї дар мавзўи «Љашни понсадсолагии Алишер
Навої дар Тошканд» суханронї кард ва онро ба сурати маќола дар маљаллаи
анљуман «Паёми нав» интишор дод».10
Алиасѓари Њикмат дар ин суханронї ва маќола таассуроти хешро аз
вохўрї бо Садриддин Айнї баён кардааст.
«Дар пазирої, – мегўяд ў, – … чандин нутќ ба забони форсї эрод гардид,
ки яке аз он љумла аз тарафи оќои Усмон Юсупов буд, ки шахси бисёр бузург
ва муњимми Ўзбекистон аст ва дар сиёсат шаън ва маќоме олї дорад».11
Пас аз ин Алиасѓари Њикмат дар бораи Садриддин Айнї навиштааст:
«Ва њамчунин нутќи фасењ ва пурмаѓзе оѓои Садриддин Айнї, донишманд
ва нависандаи тољик, эрод кард, ки бисёр љолиб буд. Ин адиб ва фозил дар
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нутќи худ ишора ба савобиќи таърихии мамолики ўзбек ва Эрон намуд ва гуфт:
дар он замоне, ки Мир Алишери кабир дар ќарни нўњум њаёт дошт, тамоми
мардуми ин кишварњо бародарвор зиндагонї мекарданд. Мутаассифона дар
ќуруни баъд ба воситаи таассуботи фикрї ва ихтилофоти сиёсї, торафт роњи
хато паймуданд ва он риштаи мењру робитаи улфат мунќатеъ гардид. Ва акнун
њангоми он аст, ки дар сояи басти илму дониш занљири робитаи њамсоягї
устувор ва барќарор гардад».12
Алиасѓари Њикмат дар ин љо мазмуни нутќи љавобияи худро оварда чунин
хулоса кардааст: «Инљониб низ ба навбати худ дар њамон маљлис љавобан
суханони худро муттакї ба яке масали тољикї (дар асл сањван «ўзбекї» омадааст
– К.А.), дар атрофи он сўњбат мешуд, хотима додам ва гуфтам: – зарбулмасал
мегўяд: «Ангур зи ангур банд гирад – њамсоя зи њамсоя панд гирад» ва ин
мазмуни латифа, ки ба ин шеър ќобили тарљума аст: «Ангур зи ангур агар банд
(дар маљалла «панд» – К.А.) бигирад – њамсоя зи њамсоя басе панд бигирад»
– барои ибрози маќсуди мо тамоюли хуб ва возење аст.»13 Алиасѓари Њикмат аз
нутќи С.Айнї илњом гирифта ба тариќи эзоњи зарбулмасали мазкури тољикї
барои шунавандагони суханаш ва барои хонандагони «Паёми нав» дар хотима
овардааст:
«Албатта оќоён мулоњиза фармуданд чї гуна дар токистон дарахтњои
ангур бо риштањои мањками худ ба якдигар мепайванданд ва бо њам иттисол
доранд – њамчунин милали њамсоя низ бо риштањои мањкам ва силсилањои
устувор ба якдигар муттасил мешаванд. Вале ин риштањо њамон савобиќи
фарњангї аст монанди шеър ва адаб ва ахбор ва њикоёт ва ривоёт ва мусиќї
ва билохира, занљири фарњанг ва дониш аст, ки милали љањонро ба њам мепай
ванданду бас».
Аммо он гоњ Алиасѓари Њикмат бо гуфтањои боло иктифо накард. Ў дар
заминаи зарбулмасали мазкури тољикї дар васфи Садриддин Айнї манзумае
сохта, онро ба номи вай иншо кард ва аз Тењрон барояш ба Самарќанд
фиристод. Инак он ќитъа, ки дар маљаллаи «Паёми нав» чоп шудааст.14
«Њадя ба дўсти донишманд Садриддин Айнї, шоири шањири тољик»
Њамсоя зи њамсоя басе панд бигирад,
Ангур зи ангур њаме банд бигирад.
Оре, масал аст ин ба бари мардуми тољик,
Аз њар масале ањли адаб панд бигирад.
Њар љонвару сангу дарахте ки ба гетист,
Сад панд аз он марди хирадманд бигирад.
Аќвоми љањон токбунонанд ба бўстон,
Њар ток зи токи дигар ованд бигирад.
Гиранд ба кас ањли љањон риштаи дониш,
Ин ќалби матин ќавми барўманд бигирад.
Бас мулк, ки аз мулки дигар суд ситонад,
Бас тоифа, к-аз тоифа пайванд бигирад.
Аз насли куњан насли љавон панд пазирад,
Мероси падар, боре, фарзанд бигирад.
Монанду шабењанду ба њам зодаи инсон,
Бас дарс, ки монанд зи монанд бигирад.
Он ќанд биёрад – њаме аз Миср ба Шероз
В-ин турфа наиме зи Самарќанд бигирад.
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Вахшури араб мусњафи Ќуръон бинигорад,
Зардушти аљам номае аз Занд бигирад.
Юнон ба њакимон сухан аз фалсафа гўяд,
Дар Њинд хираднома барањманд бигирад.
Алќисса ба бозори љањон доду ситад хост,
То мард аз ин доду ситад чанд бигирад.

* * *

Ин ќитъа ниёзест ба ширинсухане к-ў
Сад тунги шакар аз лаби чун ќанд бигирад.
Садри адабу айни њунар Айнии доно,
К-аш дањр наёрад, ки њамонанд бигирад.
Хурсанд шавад хотири ѓамгин, агар устод
Аз он суханон хотири хурсанд бигирад.
Хандон шаваду шод шавад Њикмати мањзун,
Аз дўст агар як-ду се лабханд бигирад.
Тењрон, хурдодмоњ, 1327, Алиасѓари Њикмат».
Ин ќитъа, ки бо хатти заррини настаълиќи олї дар лавњаи нигорин ќаламї
шуда буд, ба воситаи Анљумани равобити фарњангии Эрон бо Иттињоди
Љамоњири Шўравї ба дасти Садриддин Айнї расид.
Садриддин Айнї дар навбати худ ќитъаи љавобияи зеринро суруд ва
барои адиби донишманди эронї Алиасѓари Њикмат фиристод, ки он њам дар
матбуоти Эрон ва низ дар «Шарќи сурх»-и маљаллаи Иттифоќи нависандагони
Тољикистон чоп шуд.15 Инчунин тарљумаи русии он ќатъаро бо тарљумаи
ќитъаи Алиасѓар Њикмат «Дружба народов»-и маљаллаи Иттифоќи нависан
дагони Иттифоќи Советї мунташир кардааст.16
Ќитъаи љавобияи Садриддин Айнї «Барги сабзи дўстона аз ќабили тиккаи
муњаббат
Пешкаш ба донишвари Эрон Алиасѓари Њикмат.
«Њамсоя зи њамсоя ба худ ранг бигирад,
Њар тор зи тори дигар оњанг бигирад».
Оњанг ду гун аст – мухолиф ва мувофиќ,
Доно натавонад, ки њар оњанг бигирад.
Оњанги мухолиф расад аз сози адоват,
Ин соз ба каф шахси дижоњанг бигирад.
Оњанги мувофиќ расад аз тори муњаббат,
Ин њабли матин соњиби фарњанг бигирад.
Мо дўстии халќи љањон пеш гирифтем,
Аз мост њар он кас, ки чунин ранг бигирад.
Най дар ивази карнаи пархош навозад,
Андар бадали тиру камон чанг бигирад.
Хоњандаи амнияту осоиши мардум
Аз хумми муњаббат маи гулранг бигирад.
Ў шод нишинад бари ёрон, рухи дажхим –
Бигзор зи кину њасад ожанг бигирад.
Барпо шавад ар дўстии мардуми олам,
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Расво шавад он кас, ки рањи љанг бигирад.
Хунрезию даррандагї атвори сибоъ аст,
Инсон натавонад, ки чунин раг бигирад.
Бањрест љањон, њар ки ба андозаи њиммат
З-ин бањр гуњар гирад, ё санг бигирад.
Ё ширмањињои балаззат ба каф орад,
Ё ѓун ва ё ин ки харчанг бигирад.
Ё ѓарќ шавад пеши нањангони даранда,
Ё киштии озодї дар чанг бигирад.

* * *

Ин тўњфаи ночиз нисорест ба он дўст,
К-аз кишвари илму њунар авранг бигирад.
Санъатгари маънист, ки аз коргањи ў
Бењзод ба кори худ беранг бигирад.
Донишвари бемисл – Алиасѓари Њикмат,
Њикмат, сазад, аз дониши ў ранг бигирад.
Асѓар бувадаш ном, вале маънии акбар
Дар хеш чу оѓўши хирад танг бигирад.
Алмос агарчанд бувад хурд ба зоњир,
Оби рухи ёќути гаронсанг бигирад.
Айнї шарафе ёбад, агар аз сари алтоф
Љавсанги вай он дўст ба посанг бигирад.
Садриддин Айнї, Самарќанд
Бояд ёдовар шуд, ки дар дунболаи аввалин таќризи устод Саид Нафисї,
дар рўзномањо ва маљаллоти Эрон, Афѓонистон, Њинд ва Покистон маълумоте
аз њаёти Садриддин Айнї ва осори вай аз намунањое аз сурудањо ва њикояњояш
дида мешавад, ки бар он асос ањли адаб ва ќалам ба иттифоќ маќоми мумтоз
ва барљастаи Садриддин Айниро сутудааанд.
Маљаллаи вазини «Сухан», ки зери назари адиб ва донишманди маъруфи
Эрон Парвиз Нотили Хонларї чоп мешуд, дар шумораи 8 соли 1323 њ.ш.
баробари соли 1945 м. Садриддин Айниро дар радифи бузургтарин суханса
роёни форсизабон – Амир Хусрави Дењлавї, Низомии Ганљавї ва Хоќонии
Шервонї мутазаккир шудааст. Ин изњори аќида аз тарафи маъруфтарин
маљаллаи адабии Эронзамин шўњрати Садриддин Айниро дар он кишвар
хеле афзуд ва навиштањои ў мавриди диќќат ва таваљљўњи хоссаи адибони
форсизабони хориљї ќарор гирифт.
Солњои 1967-1968 (1345-1346 њиљрии шамсї) маљмўаи панљљилдаи «Њазор
соли насри порсї» аз тарафи Карими Кишоварз — адиби донишманд ва мутар
љими маъруфи эронї, табъ шуд.
Китоби якуми ин силсила бо мадхали донишмандонаи муаллиф дар мавзўи
таърихчаи забонњои эронї оѓоз ёфта, китоби панљум, ба ќавли муаллиф барои
«Мунтахаби осори устодони насри порсї дар ќарнњои дувоздањум, сездањум ва
чањордањум» људо шудааст. Дар ин љилди «Њазорсоли насри порсї» бахше оид
ба Садриддин Айнї низ њаст, ки ќабл аз ќисми «Насри форсї дар Афѓонистон»
омадааст. Ин љо аз «Ёддоштњо» як њикоя бо унвони зайл оварда шудааст, ки
дар хотимаи он луѓат ва эзоњот њам дорад:
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«Аз достони «Кафшпешмонии њазрати хоља Убон», ба тољикї. Навиштаи
Садриддин Айнї – шоир, нависанда ва муњаќќиќи тољик ва раиси собиќи
Фарњангистони улуми Тољикистон».
Аммо пеш аз овардани иќтибос аз «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї, муал
лиф бо унвони «Муаррифии китоб» навиштае дорад, ки дар он маълумоти
фишурда, вале нисбатан комил дар боби шахсият ва осори Садриддин Айнї
оварда шудааст.17
Дар ин китоби таърихи насри порсии љањон забони модарии Айнї «Форсїтољикї» номида шуда аз љумла дар бораи шахсияти ў зикр гардидааст:
«Вай улуми адабия ва арабияро дар яке аз мадориси ќадимаи Бухоро фаро
гирифт ва бар асари истеъдод ва лаёќати зотї ва љидду мутолиаи фаровон ба
касби маълумоти васеъ муваффаќ гашт ва баљуръат тавон гуфт, ки љои он пири
равшанзамир ва донишманд дар сафи адибони мењани вай холї мондааст».
Соли 1969 (1347 њиљрии шамсї) маљаллаи «Хўша» маќолаи Алберт
Куљулиро бо унвони «Садриддин Айнї бонии адабиёти классикии тољик» ба
табъ расонд.18 Дар ин маќола хулосаи хатти зиндагии С.Айнї оварда шудааст,
њамчунин вобаста ба давраи њаёти нависанда дар Бухоро ќайд шудааст, ки
«Баъдњо ба инќилобиюни фарњангї пайваст ва бо навиштани китобе чанд,
пешнињодњои ќобили таваљљўње дар љињати ислоњи фарњанги он замон ироа
дод. Аммо маќолоте, ки дар рўзномаи мањаллї мунташир кард, боис шуд, ки
мавриди ѓазаб ќарор гирад ва рањсипори зиндон шавад».
Алберт Куљулї суханашро боз идома медињад ва дар навиштааш мањорати
Айниро «Мањорати тољикї» меномад:
Садриддин Айнї «… 1918 ба инќилоб пайваст, вай ба њамон равонравонї
ва мањорати тољикї ба забони ўзбек низ осоре аз худ бар љой нињодааст,
чунонки ўро аз бунёнгузорони адабиёти ўзбек низ ба шумор меоваранд ва дар
забоншиносї дорои доктуро аст ва яке аз муассисон ва аъзои фаъоли академии
улуми Тољикистон аст, ки дар 1951 бунён нињода шуд». Дар масъалаи навоварии
С.Айнї дар насри бадеї А.Куљулї ќайд мекунад, ки «ќиссањои кўтоњи ў фазои
тозае дар адабиёти ин сарзамин ба вуљуд овардааст».
Ин муаллиф ба ин муносибат таъсири адабиёти рус ва хусусан таъсири
М.Горкийро ба эљодиёти Айнї зикр намуда, навиштањояшро бо суханони
маъруфи Юлиус Фучик дар хусуси С.Айнї хотима медињад: «Айнї танњо моли
(аз они – К.А.) тољикњо нест, ў мутааллиќ ба њамаи башарият аст».
Адиб ва донишманди номии Эронзамин Парвиз Нотили Хонларї, ки соли
1945 дар бораи С.Айнї изњори аќида намуда, вайро аз ќабили суханварони
бузурги ќарнњо – Амир Хусрави Дењлавї, Низомии Ганљавї ва Хоќонии
Шервонї дониста буд, дар љашни бошукўњи Шамсиддин Муњаммад Њофизи
Шерозї дар Тољикистон ширкат кард ва пас аз баргаштан ба ватанаш маќолаи
«Аз шањри Њофиз то диёри Рўдакї»-ро интишор дод, ки онро як сафарномаи
кўтоњ, вале саршор аз эњсосот ва таассурот ва нукоти шоирона гуфтан љоиз
аст. Бо хости Парвиз Хонларї барои зиёрати зодгоњ ва оромгоњи устод Рўдакї
ба Самарќанд расидем. Парвизи Нотили Хонларї дар ќайдњои сафари худ
чунин навиштааст: Аз љумлаи биноњои таърихии Самарќанд мадрасаи Хоља
Ањрор аст. Аз тамошои он, ки фориѓ шудем ба «хонаи Садриддин Айнї»
рафтем, ки акнун ба сурати Музеи он бузургвор даромада ва њамчунин, ки дар
даврони зиндагии ў будааст, бо њамон асбоби хона ва лавозимоти зиндагии ў,
нигоњдорї мешавад. Нигањбонони он хона моро ба гармї пазируфтанд ва пас
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аз соате, барои он, ки то метавонем аз фурсат бањраманд шавем, ба тамошои
биноњои таърихии дигар рафтем».19
Зимнан гуфтан мехоњем, ки устод Хонларї дар дафтари Музей-хонаи
С.Айнї таассуроти хешро бо суханони ширини самимї ќайд намуда, бори
дигар аз маќоми мумтози адабї, фарњангї ва љамъиятии љањонии Садриддин
Айнї сухан кард…
Ваќте ки «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї, њарчанд ба теъдоди кам бошад
њам, ба дасти адибони Эронзамин расид, ба ин асар ва муаллифи он аз тарафи
ањли адаб як таваљљўњи хоси тозае ба миён омад.
Акнун љињатњои гуногуни осори Садриддин Айнї дар конгрессњои миллии
он кишвар мавриди муњокима ќарор мегирифт.
Масалан, соли 1973 (1351 шамсии њиљрї) дар саввумин конгресси
тадќиќоти эронї яке аз адибони куњансол ва маъруфи Эрон Њабиби Яѓмої,
соњибимтиёзи маљаллаи маъруфи адабии «Яѓмо», дар мавзўи «Садриддин Айнї
шоир ва нависандаи Тољикистони Шўравї» суханронї кард. Ин суханронии
адиби донишманд фаврї дар «Яѓмо» бо акси С.Айнї интишор дода шуд.20
Инак чанд иќтибос аз гуфта ва навиштаи устод Њабиби Яѓмої: «Банда
на ба Тољикистон рафтаам ва на ба забони тољикї ошної дорам. Чанд китоб
аз Тољикистон барои китобхонаи «Њур» фиристодаанд, аз љумла китобест аз
«Ёддоштњо»-и марњум Садриддин Айнї дар чањор љилд…»
«Ман хостам бад-ин китоб назаре кўтоњ биафканам ва бигузорам, аммо
шевої ва ширинии матолиб чандон фирефтаам кард, ки то поён набурдам, аз
даст нанињодам…»
«Ваќте ба банда таклиф шуд дар ин маљмаъ сухан кунам, муносибтар
шумурдам, ки дар мавзўи «Ёддоштњо»-и Айнї бошад».
«Дар ин китоби бисёр ширин ва латиф аз њар дар сухан рафта, ки њамааш
хонданї аст ва шахсро дар завоёи Бухорои як ќарн пеш гардиш медињад ва
агар аз ўњда бароям, ки баъзе аз он мавзўъњоро фењриствор бишуморам,
хушнуд мешавам…»
Ин суханронї ва маќолаи донишманди эронї дар байни адибон ва фаъ
олони нашрияи адабии Эрон ба зудї овозадор гардид. Аз љумла маљаллаи
«Сухан» маќолаи мазкурро ба фаврият хулоса карда чунин шарњ дода буд:21
«Аз матолиби ин дафтари «Яѓмо» (соли 25, шумораи 8, обонмоњи 1351 –
К.А.), гуфтори устод Њабиби Яѓмої дар саввумин конгресси тадќиќоти эронї
дар боби «Садриддин Айнї, шоир ва нависандаи Тољикистони Шўравї»
ва тањлили «Ёддоштњо»-и вай, ки дар чањор муљаллад мунташир шудааст.
Оѓои Яѓмої ибтидо шарњи њоле аз муаллиф ба ихтисор баён медорад ва аз
навиштањои худи вай ба шоњид меорад. Ва пас мавзўъњои мавриди бањси
Айниро фењраствор бармешуморад: вазъи талабањо дар мадориси ќадимаи
Бухоро – фаќр ва бенавої ва тариќи маоши онон… дарвешон, ќаландарон – …
пањлавонон ва гўштигирон – … ва ба бањс ва баррасии он мепардоозад».
Аз охирин навиштањои муллифони Эрон, дар бораи Садриддин Айнї
мехоњем маќолаи доктор Њусайни Лисонро ќайд кунем, ки бо номи «Форсии
дарї дар он сўи марзњо» соли 1976 дар «Маљаллаи донишкадаи адабиёт ва
улуми инсонї»-и Донишгоњи Тењрон ба табъ расид.22 Маќолаи Њусайни Лисон,
ки бо мисраи машњури устод Рўдакї «Эй Бухоро, шод бошу дер зї!» шурўъ
мешавад, як нигоњест ба вусъат, собиќа ва таќдири забон ва адаби порсї, ривољ
ва ањамияти он дар мамолики форсизабони љањон ва нависандагони мумтоз
ва мусаллами мо, ки осори хешро ба риштаи ин сухан кашидаанд. Њусайни
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Лисон навиштааст: «… Инак пас аз гузашти њазор сол аз он рўзгорон ва дарњам
рехтани хеле аз одоб ва сунан ва ошуфтагињое, ки таърих пеш овардааст, њанўз
дар ин сарзаминњо забони форсї яккатози майдон аст ва бузургтарин шуаро
ва гўяндагон ва нависандагон њунар ва завќи худро дар ќолаби ин забон арза
медоранд – Захавї дар Ироќ, Иќбол дар Њинд, Халилї дар Афѓонистон ва
Айнї дар Тољикистон ва садњо нависанда ва шоири дигар дар ин сарзаминњо
арзандатарин осори худро дар ин забон ба вуљуд овардаанд.
Дар ин миён «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї – марде аз Бухоро, ки дар ин
шањр дида ба љањон кушуда ва зиндагї ва бузург шуда, хонданист…»23
Ва боз давом медињад:
«Ин «Ёддоштњо»-ро хондам њамон тавр, ки кўдаки њангомаљўе ба љустуљўи
хонавода ва њамшањриён ва ошноёни худ меравад, суроѓи амуњо ва хешонашро
мегирад ва ба њар чи аз онњо барояш бигўянд, гўш медињад, ман њам бо хондани
ин ёддоштњо чунин њол ва эњсосе доштам; ќиссагўи пир, мењнати рўзгордида,
сардугарм чашида ва дўстдоштанї аз гузаштањои хеле дуру дароз бо забони
дил бароям ќисса мегуфт, ќиссањои сахт ошно, ки њар калимааш бар љону дил
менишаст ва нишонњои пур аз ошної ва пайванд дошт».24
«… Навиштањои Айнї, ки шояд чандон аз забони роиљи мардуми Бухоро
дур набошад, ёдовари насри гиро ва љаззоби Байњаќї ва навиштањое аз он
рўзгор аст; равиши ў низ дар сиёќи сухан ва овардани ќиссањо ва њикоёти
гуногун ва тавзењоте, ки љобаљо медињад, сахт ба Байњаќї мемонад, бо њама
тањаввулот ва дигаргунињое, ки дар ин навштањо дида мешавад ва бо овардани
истилоњот ва таъбирот ва таркиботе, ки барои мо тозагї дорад, боз бисёр аз
вижагињои кўњнаи насри дариро чун эљоз, фањомат ва љазолати алфоз барои
худ њифз кардааст ва чї љолиб тааммулангез аст, ваќте бо чунин ибороте дар
навиштањои ў бархўрд мекунем».25
Њусайни Лисон ба ин муносибат аз «Ёддоштњо»-и С.Айнї 25 намуна аз
иборањои рехтаи асар ба тарзи мисол ва шоњиди гуфтањояш оварда боз ќайд
мекунад:
«Навиштањои Айнї аз ин як ќарн, аз одот ва одоб ва суннатњои он љо
гуфтанињои бисёр дорад, њама шуниданї ва љолиб ва ибратангез…»26
Ва боз пас аз як-як шумурдани матолиби марбут ба мадрасањои Бухоро ва
рўзгори мардум аз рўи «Ёддоштњо», Њусайни Лисон менависад:
«… матолиби бисёри дигаре аз ин даст дар ин китоб љои хосе барои худ
дорад, њамаро бояд хонд ва дид, аммо маќсуд дар ин маќола гуфтугўе дар
бораи луѓот, таркибот, тамсилот, истињолот ва таъбироти зебоест, ки дар ин
китоб оварда шуда ва метавонад дар ѓинои забони форсї бетаъсир набошад;
барои тањќиќ дар мутун ва пажўњишњои луѓавї, аз мутолиа ва баррасии ин гуна
асар, ки дар сарзаминњои форсизабон мубтанї бар савобиќи гузашта ва куњан
пайдо мешавад, бениёз нестем ва метавонад дар фањми бисёре аз душворињо
моро мададгор бошад…»27
Њусайни Лисон дар ин маврид якчанд ибора ва калимаеро ба тариќи
мисол зикр намуда ранги куњан доштани онњоро тавзењ мекунад ва дар хулоса
дар бораи таносуби забони «Ёддоштњо» яъне таносуби забони адабии имрўзаи
тољик бо забони насри бадеии классикони порсї ва таносуби забони насри
мо бо забони насри имрўзаи Эрон, таносуби забони назми имрўзаи тољик бо
забони шеъри Эрон мушоњидот ва назари худро баён мекунад. Ў ба чунин
хулоса меояд, ки забони насри имрўзаи тољик ба насри классик наздик аст ва аз
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забони насри имрўзаи Эрон тафовутњо дорад; ва аммо, ба аќидаи ин муњаќќиќ
забони шеъри мо бо забони назми Эрон комилан як аст.
Њусайни Лисон дар ин боб навиштааст:
«Ба њар њол бисёре аз луѓот ва таъбирот, ки дар ин навиштањо омада дар
мутуни куњан ва дар навштањое монанди «Таърихи Балъамї», ки дар Бухорои
њазор сол пеш навишта шуда, љояш холист ва маълум нест, инњо дар кадом
замон ба чї васила дар ин забон роњ ёфтааст; бегумон ќисмати муњимме аз
он натиљаи тањаввулест, ки дар муддате беш аз њазор сол дар навиштањо ва
гуфтањои ин мардум рўй дода, њамон тавре, ки навиштањои мо низ ба суратњои
мухталиф ин тањаввулро дар љињатњои дигаре пазируфтааст; нуктаи љолиб ин
ки забони шеъри ин мардум аз забони шеъри мо људо нест, ба иборати дигар,
аз њайси лафзу сурини шеърашон ба шеъри мо наздиктар аз наср аст ва шояд
усулан байни онњо тафовуте набошад ва ин амр зоњиран ба хотири таваљљўњест,
ки шоирони он њудуд ба гўяндагони ин сўй доштаанд ва шоирони Хуросон ва
Ироќ барои онон намунаи завќу њунари шоирї шинохта шудаанд».28
Ин љо бояд гуфта гузарем, ки мо бо аќидаи Њусайни Лисон дар масъалаи
сабаби тафовут надоштани назми тољик аз шеъри Эрон ихтилофи назар
дорем, зеро бояд фаромўш накард, ки њамон тавре, ки гўяндагони он сўй, яъне
хоки Эрон ба суханварони ин сўй (Мовароуннањр) – ба ќофиласолори назми
классикии форсизабонон устод Рўдакї, Ибни Сино, Носири Хусрав, Камоли
Хуљандї, Шавкати Бухорої, Носири Бухорої ва ѓайра ва њоказо таваљљўње
дошта бошанд, њамон андоза суханварони Мовароуннањр дар тамоми таърих
ба Њофиз, Саъдї, Камолу Љамоли Исфањонї, Соиб ва Ироќї ва садњои дигар
назар баста будаанд ва онњоро аз шуарои худ донистаанд.
Ва ба њамин љињат дар замони мо донишмандони шўравї ва бархе аз
ховаршиносон назми классикии форсиро то ќарни 16 муштарак дониста
истилоњи «адабиёти форс-тољик» ё «назми тољик-форс»-ро ба кор мебаранд.
Ва инсофан бояд гуфт, ки ин нукта мувофиќи њаќиќати мањз аст, зеро сухани
Рўдакї, Даќиќї, Фардавсї, Ибни Сино, Носири Хусрав ва бузургони дигари
адабиёти классикии моро аз њам људо тасаввур кардан номумкин ва хилофи
мантиќ ва илм аст. Ва ин њам ногуфта намонад, ки маќолаи мавриди муњокимаи
Њусайни Лисон низ, ќатъи назар, аз он як љумлаи хулосааш, комилан њамин
маъноро дорад.
Дар хулоса бояд гуфт, ки Њусайни Лисон «Ёддоштњо»-и Садриддин Ай
ниро аз назари луѓот ва иборот хеле даќиќ мутолиа ва тавзењ кардааст. Ва
замимаи маќолааш, ки бо унвони: «Тамоюлњо ва таъбироти хосе, ки дар
муњовара ба кор меравад ва мафњуми барои њама ќобили дарк аст ва порае аз
онњоро айнан мо ба кор мебарем» – омадааст, шоњиди гуфтаи болост. Њусайни
Лисон дар ин замима дар 9 сафња мисол ва шавоњиди гуфтањояшро илова
кардааст.29
Чунон ки дида мешавад, осори Садриддин Айнї дар Эронзамин шўњрати
калон дошта, сањифаи дурахшоне дар таърихи робитањои фарњангии ду халќи
њамзабон ва ду давлати њамсоя – Љумњурии Тољикистон ва Эрон мебошад.30
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Забони порсии дарии тољикии
ВарорЎд ва Хуросон
Муњаќќиќи шинохтаи адабиёти форсї Евгений Бертелс (1890-1957) ба
љонибдории андешањои устод Малукушшаро Бањор (1886-1951) соли 1944
навишта буд: Пешнињоди Бањор тамоман њамоњанг аст бо он хулосањое, ки ба
онњо ман дар маќолаи хеш «Адабиёти форсї дар Осиёи Миёна» расидаам».1
«Бо пазируфтани он нуктаи собитшуда», – идома медињад Бертелс, – ки дарї
– забони асосии мардуми эронинажоди Осиёи Миёна аз Балх то Бухоро,
забонест, ки баробари суѓдї (дар он минтаќа) фаъолият доштааст, мо он во
ќеияти табииро метавонем љонибдорї бикунем, ки ин забон мањз дар Бухоро
ва Самарќанд маќоми забони адабиро ноил гардид. Ва роњ додан ба аќидаи
муњољирати њамагонї аз Эрон ба Осиёи Миёна, ки шавоњиди хаттї собит
намекунад, ки гўё дар натиљаи он муњољират забони суѓдї ба дарї табдил шуда
бошад – ин аќида дигар бењуда аст». Ин андешаи баёншударо Евгений Бертелс
дар бархе аз таълифоти баъдинаи хеш рушд дод. Масалан, соли 1946 вай
маќолаи муфассале бо унвони «Форсї-тољикї-дарї» навишт, ки дар маљмўаи
«Ахбори шўъбаи Тољикистонии Академияи Улуми Иттињоди Шўравї» ба чоп
расида буд.2
Ин назария, ки њанўз соли 1926 аз љониби Садриддин Айнї дар китоби
«Намунаи адабиёти тољик» (Маскав, 1926, с.3) низ пешнињод шуда буд, хилофи
аќидаи донишманди забонњои бостонии эронї Александр Фрейман буд, ки ба
майдон омадани забони дариро дар Осиёи Миёна натиљаи њамон муњољирати
мардум аз љониби Эрон ба он минтаќа медонад.3
Ба ин муносибат ногуфта намонад, ки он замон кулли теъдоди шумораи
12, соли 1946 маљмўаи «Ахбори шўъбаи Тољикистонии Академияи улуми
Иттињоди Шўравї», ки дар он маќолаи зикрёфтаи Евгений Бертелс ба табъ
расида буд, ба монанди «Намунаи адабиёти тољик»-и С.Айнї бо фишори
дастгоњњои сиёсї аз љониби созмони вижаи масъули интишоротї манъ гардид
ва комилан сўзонида шуд. Банда, ки он гоњ як нусхаи тайпшудаи маќоларо
наљот дода будам ва соли 1996, пас аз 50 соли сўхта шудани тиражи маљмўаи
мазбур, дар замони истиќлоли Тољикистон, бо дар назардошти ањамияти
бузурги он, дар маљаллаи «Помир» дар замимаи маќолаи «Дастнависи сўх
ташуда»-и хеш интишор додам.4
Ва аммо дар Эрон нахустин донишманде, ки ба матлаби мавриди бар
расии имрўз таваљљўњ намуда, устоди зиндаёд Маликушшуаро Бањор аст, ки
андешањои боарзиши хешро дар маќолаи «Решаи забони форсї» соли 1298 њ.ќ.
(1918 маљаллаи донишкада, шумораи 11-12, с.567-570), баён намуда, мавќеъ,
маќом ва ањамияти Мовароуннањр ва Хуросонро дар рушди забон ва адаби
беш аз њазорсолаи мо равшан сохтааст. Чанд иќтибосе аз устод Бањор. Зимни
баёни мавзўъ устод нигоштаанд:
Аз тафањњус дар кутуби адабия ва аз татаббўъ дар ашъори мутаќаддимин
ин ќадар метавон фањмид, ки забони Эрон, яъне забоне, ки ањолии Ироќи
аљам, Форс, Занљон ва Кўњистон бо он такаллум мекардаанд, забони пањлавї
буда ва ин њамон луѓате аст, ки то кунун рустоиёни форсизабони Њамадон
ва Занљон ва Ироќ бо он сухан мегўянд ва махсусан мардумони Симнон бо
тањрифоти касира боз љидде дар сиёнати он луѓат доранд».5
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Устоди фаќид байти зайли Манучењриро зикр намуда истилоњи «забони
Мовароуннањриро барои забони порсии дарї (= яъне забони порсии дарии
тољикї) дар навиштањои хеш ба кор бурд:
Як мурѓ суруди порсї хонад,
Як мурѓ суруди Мовароуннањрї.
Устод Маликушшуаро навиштааст:
«Ва метавон гуфт: модар ва решаи луѓати имрўзии Эрон њамон луѓати
Мовароуннањрї будааст, ки бо арабї махлут шуда ва шикастагињояшро ба
салоњ бозоварда ва бо он шеър гуфта ва сипас китоб таълиф намуда, рафтарафта муросилоти дарбориро бо он нигошта ва билохира забони дарборї ва
дарсї шуда ва оќибат њамон лафзи ќалам дар умум сироят намуда ва забони
умумии Эрон мањсуб гардида ва фаќат намунањо аз њар ду забони аслї –
пањлавї ва Мовароуннањрї – дар дењоти Ироќ ва Хуросон боќї мондааст…»
Ва устод боз арза медорад:
«… Ва бояд донист, идома медињад устод Бањор, ки њам имрўз дар Мо
вароуннањри Љайњун, Самарќанд, Бухоро, Балх ва ќисмати шимолї ва шарќии
Афѓонистон забони форсї, ки маъмул аст, айнан њамон забон бо њамон луѓат
ва истилоњоте аст, ки адабиёти ќуруни саввум ва чањорум ва панљуми Эрон
(ќарнњои 9, 10 ва 11 милодї – К.А.) бо он ва таълифоти порсии ќабл аз муѓул
бад-он навишта шудааст».
Устод Маликушшуаро Бањор баррасињои амиќ ва мустанади хешро љамъ
баст намуда ба натиљаи нињоят муњимме расидааст, ки сањм ва њаќќу њуќуќи
тољикон, яъне форсизабонони Мовароуннањр ва Хуросонро дар бунёд ва
рушди забони порсии дарї комилан мушаххас намудааст.
Вай чунин эълом намудааст:
«Дар натиљаи ин тадќиќот метавон донист, ки забони пањлавї то ќуруни
дувум ва саввуми њиљрї (8-9 милодї – К.А.) дар Эрон љорї ва адабиёт
ва таронањои маъмулї бо он забон буда ва тадриљан аз байн рафта ва эро
ниёни машриќї дар сояи ќудрати ањолии Хуросон ва Мовароуннањр ва нањ
затњои сиёсии Оли Лайс ва Оли Сомон мўњтољ ба иттихози забони форсии
Мовароуннањр ва Хуросон гардида ва онро такмил намуда ва бо арабї махлут
сохта ва забони њолияро барои мо ёдгор гузоштаанд ва агар дар ихтилофи
таркибот ва истилоњоти луѓати дењотиёни Хуросону Марву дењотиёни Хамса
ва Њамадон ва Тењрон диќќат шавад, ба хубї ин ихтилофи реша ва таркиби он
ду ва наздиктар будани забони Хуросон ба забони адабї кашф ва тасаввуроти
фавќ тасдиќ хоњад гардид».6
Ногуфта намонад, ки китоби «Сабкшиносї»-и Маликушшуаро Бањор дар
бораи татаввур ва тањаввули насри порсї њанўз њам дорои арзиш ва ањамияти
вижа мебошад.7 Њамчунин барои донистани вижагињои забони насри порсии
куњан китоби вазин ва пурарзиши устод Жилберт Лазар нињоят муњим аст.8
Зеро ки ба ќавли оќои Ризої Зумуррадиён:
«Муаллиф дар ин китоб таќрибан њамаи матнњои насри форсї (чопї ва
хаттї)-ро бодиќќат баррасї намуда ва дигаргунињои ової ва нањвии онњоро
дар тайи њазор соли таърихи забони форсї нишон додааст».9
Устод Парвиз Нотили Хонларї љонибдори аќидаи интиќоли забони
форсї аз Љануб ба Шимол – ба Хуросон ва Варорўд буда, натиљаи њуљуми
араб ва аќибнишинии теъдоди касири дарбориёни Сосонї медонад.
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Дар китоби «Таърихи забони форсї» эшон ин матлабро баён намудаанд.
Вале бо њамаи эњтиром нисбат ба устоди фаќид, ки банда эшонро муаллими
хеш медонам, бояд ёдовар шавам, ки ин назарияи интиќоли забони порсии
дарї аз љануб ба шимол дар кутуби эроншиносони Ѓарб низ омадааст.10
«Аммо ин ки, – навиштааст устод Хонларї, – чаро забони форсии дарї
ба Хуросон мансуб шуда ва пас аз ислом дар он ќисмат аз Эрон нашъунамо
ёфтааст» пурсише аст, ки бояд посухи онро дар нукоти зайл ёфт:
Пас аз он ки пойтахти Сосонї (Тисфун – Мадоин) ба тасхири тозиён
даромад Яздигирд бо њамаи сипоњиён ва дарбориёни худ ба дохили Эрон
аќибнишинї кард ва пас аз шикасти Нањованд ба љануби Эрон рафт ва аз
Истахр ба Кирмон ва сипас ба Ќуњистон ва аз он љо ба Марв расид ва ба
мўљиби асноди таърихї дар ин сафар њамаи дастгоњи дарбории Сосонї бо ў
њамроњ буданд ва њатто китобхонаи шоњиро бо худ ба он љо бурда буд, ки то
яке ду ќарн баъд дар њамон љо монда буд. Дарбориёни дастгоњи Сосонї пас аз
кушта шудани он шоњи баргаштабахт табъан дар он сарзамин монданд, зеро
ба сўи маѓриб, ки дар дасти тозиён афтода буд, роње надоштанд. Сипас, ки
сипоњи мусулмонони араб пеш омад ва бар он навоњї низ мусаллат шуд, ночор
гурўњи касир аз эшон ба унвони маволї бо сипоњи ислом њамроњ шуданд ва
дар фатњи вилоятњои шарќї ва шимоли шарќї бо тозиён њамкорї карданд ва
ба ин тариќ суннате, ки аз лињози забони идорї ва расмї дар дарбори Сосонї
падид омада буд, ба машриќ интиќол ёфт.
Гузашта аз ин табиї аст, ки дар давраи Сосонї марзбонон ва фармон
равоёни мањаллї, ки бо дарбори шањаншоњї сару кор доштанд, дар равобити
идорї ва сиёсии худ бо Маркази њукумат, њамон забони расмї, яъне дариро ба
кор мебурданд ва бо он ошної доштанд. Ба ин тариќ забони дарї пас аз ѓалабаи
тозиён дар навоњии ѓарбї ва љанубї камтар ба кор рафт ва дар Машриќ ва
шимоли шарќї ба сабаби он ки аз маркази Хилофати исломї (Димишќ, сипас
Баѓдод) дуртар буд ва њамчун ба он сабаб, ки афроди дастгоњи Сосонї ба он
навоњї интиќол ёфта буданд, бештар давом ёфт ва дар аввалин фурсате, ки
барои падид омадани њукуматњои мустаќил ё ниммустаќили эронї даст дод,
њамон забони расмї ва идорї ва илмї ќарор гирифт ва гўишњои мањаллї дигар
дар муќобили он љилвае накарданд ва чунон маќоме ба даст наёварданд».11
Ѓараз аз иќтибоси тўлонї аз китоби «Таърихи забони форсї»-и устод
Парвиз Нотили Хонларї ин аст, ки аќоиди мухолифи назарияи мазбур барои
хонанда равшан ва возењ бошад. Аз муњаќќиќони авохир посухи сарењ бар
назарияи интиќоли забони порсии дарї аз љануб ба шимол, дар маќолаи оќои
Ризо Зумуррадиён басо љолиб аст. Навиштаи Ризо Зумуррадиён бо унвони
«Маншаи порсии дарї», яке аз љолибтарин маќолот дар мавзўи бунгоњи забони
порсии дарї ба шумор рафта метавонад. Дар ин маќола бањси љолибе дар ин боб
омада собит гаштааст, ки «дар Машриќи Эрон (=Мовароуннањр ва Хуросони
ќадим – К.А.) чандин забон ва лањља вуљуд доштааст, ки забони порсии дарї
(=тољикї – К.А.) яке аз онњо будааст ва табиатан аз ин забонњо ва лањљањо
ба вижа портї, ки муддатњо забони расмии Эрон буда, мутаассир шудааст.
Вуљуди вожањои порсии миёна дар порсии дарї, ки ѓолибан эроншиносон ба
он истинод мекунанд, метавониста аз роњи иртиботњои зиёду танготанге, ки
миёни мардуми Форс ва мардуми Машриќи Эрон буда, вориди порсии дарї
шуда бошад. Бо вуљуди ин замоне, ки решаи њамаи вожањои порсии дарї ба
хубї равшан нашудааст, ќабули ин аќида ва аќидањое, ки дар боло аз он сухан
рафт, ќобили тааммул аст».12
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Воќеан ќобили тааммул ва андешаест, ки назарияи интиќолии забони
порсии дарї аз љануб ба шимол пояи таърихї надорад, яъне њељ гуна санаде
ва мадорике дар ихтиёр нест, ки он хулосабарорї ва натиљагирии ќотеонаро
тасдиќ карда тавонад. Ба њамин љињат муаллифи мазбур Ризои Зумуррадиён
њаќ дорад чанд суоли мантиќї ба миён орад ва пасон худ ба онњо љавобњои
комилан табиї ва мантиќии сањењ бидињад.
Вай нигоштааст:
«Пурсише, ки дар ин љо пеш меояд, ин аст, ки дар чї замоне ин интиќол
сурат гирифт, дар давраи Сосониён ё пас аз њамлаи араб? Медонем, ки дар
давраи Сосониён васоил ва имконоте, ки битавонанд ноќили забон ё лањљае
бошанд, вуљуд надоштааст. Иддаи бисёр каме аз мардум хондан ва навиштан
медонистанд. Касоне њам, ки аз маркази њукумат ба Машриќ аз шимоли
шарќї меомаданд ё коргузорони давлатї буданд ва ё лашкариён. Коргузорони
давлатї ѓолибан камтар бо тўдаи мардум дар тамос буданд. Лашкариён њам,
ки ба муносибати шуѓлашон бо мардум дар иртибот буданд, ногузир буданд
барои баровардани ниёзњои худ, забони мањаллиро ёд бигиранд (ки албатта
ихтилоф миёни лањљаи мардуми Форс ва лањљаи мардуми Машриќ бештар
ихтилофи вожагонї буд на сохторї). Бинобар ин ба љои ин ки лањљаи мардуми
Форс дар Машриќи Эрон ривољ пайдо бикунад, ин форсиён буданд, ки лањљаи
мардуми Машриќро ёд мегирифтанд. Пас аз фирори Яздигирд њам, бо иддае
аз њамроњонаш ба Машриќи Эрон омада, њамин фароянд метавониста такрор
шавад.
Дар давраи пас аз њамлаи араб њам коргузорони давлатї ва лашкариён ё
араб буданд ва ё эронї, ки ба забони арабї сухан мегуфтанд ва мусалламан
дар ишоаи забони арабї мекўшиданду на лањљаи форсї; пас лањљаи форсї аз
чї роње метавонист дар Машриќ ва шимоли шарќии Эрон нуфуз кунад. Ин ки
дида мешавад дар порсии дарї вожањои портї ва суѓдї ва … вуљуд дорад, ба
ин иллат аст, ки дар Машриќи Эрон чандин забон ва лањља вуљуд доштааст, ки
забони порсии дарї яке аз онњо будааст…»13
Бояд гуфт, ки ин аќида бо маќолаи оќои Катоюни Муродипур «Наќши
эроншиносї дар шинохти пайванди адаби куњани Эрон ва адаби форсї», ки
дар он мавзўи пайванди забон ва адаби пањлавї ва форсии дарї низ баррасї
шуда, комилан њамоњангї дорад» (Маљмўаи маќолоти анљуманвораи баррасии
масоили эроншиносї, бо кўшиши Алии Мусавии Гарморудї, Тењрон, 1369,
с.332-354).
Дўсти гиромии ман устод Алии Равоќї дар пажўњиши пурмояи хеш бар
«Ќуръони Ќудс – куњантарин баргардони Ќуръон ба форсї» навиштаанд:
«Забоне, ки дар миёни мардуми Хуросон ва Мовароуннањр ривољ дошта,
форсии дарї ё дарї номида шудааст ва осори куњани форсї аз Рўдакї гирифта
то тарљумаи «Тафсири Табарї» ва ашъор ва навиштањое медонанд ба забони
форсии дарї. Ва чун ин осор бештар дар Хуросони бузург ва ба забони
мардуми он сомон навишта мешуда, забон ва тарзи навиштани онњо ба шеваи
хуросонї шўњрат ёфтааст».14
Зимнан шитоб дорам ба арз бирасонам, ки ин нашри воломаќомонае, ки
ба унвони «Ќуръони Остони Ќудс» ба табъ расида, бо тамоми оростагї ва
пиростагї анљом ёфтааст. Њамчунин мустанади ин нашри маљид бо пешгуфтори
даќиќи мустанади устод Алии Равоќї муљањњаз аст, ки дар он андешањои бархе
донишмандони мусаллами рўз низ дар назар гирифта шудааст. Ва метавон
гуфт, ки тарзи баён ва шеваи нигориши пажўњишгари доно ва хушсалиќа
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забони асили форсию хуросонии гузаштагон ё порсии дарии Варорўдро ба ёд
меорад.
Дар «Луѓатнома»-и Дењхудо таърифи форсии дарї чунин омада:
«Форсии дарї… – форсии љадид, забони эроние баъд аз ислом ривољ ёфт ва
забони расмї ва адабї гардид (дар ањди Сомониён – К.А.). Порсии нав забони
шањрњои шарќї ва тољикони Эрони Ховарї, Афѓонистон, Помир ва Туркистон
аст. Порсии нав лањљае буд, ки бар тибќи мабонии бисёр ќадим бо лањљањои
дигар ихтилот ёфт. Ин ихтилот ќаблан дар асри Сосонї њам сурат гирифта
буд… Дарї-луѓати порсии бостонї аст ва онро баъзе ба фасењ таъбир кардаанд
ва њар луѓате, ки дар он нуќсоне набошад, дарї гўянд... Ва љамъе гўянд: луѓати
сокинони чанд шањр будааст, ки он Балх ва Бухоро ва Бадахшон ва Марв аст
ва баъзе гўянд, ки дарї забони ањли бињишт мебошад. Ва тоифае бар онанд,
ки мардумони даргоњи Каён бад-он мутакаллим мешудаанд. Ва гурўње гўянд,
ки дар замони Бањмани Исфандиёр, чун мардум аз атроф намефањмиданд,
Бањман фармуд то донишмандон забони форсиро вазъ карданд ва онро дарї
ном нињоданд, яъне забоне, ки ба даргоњи подшоњон такаллум кунанд».15
Андешаи боло дар бораи форсии дарсї (порсии дарї) мабнист бар гуф
тањои Ибни Муќаффаъ, Њамза ва Хоразмї, њамчунон «Бурњони ќотеъ», ки дар
муќаддимаи он ба ќалами устод Муњаммад Муин баён гардидааст. Ва шоистаи
таъкид аст, ки дар ин маќола сухан аз интиќоли забони дарї аз љануб ба шимол
нарафта. Бар яке мављуд ва роиљ будани ин забон дар минтаќаи Хуросони
бузург замони ќабл аз тасарруфи аъроб эътироф шудааст (Балху Бухоро
ва Бадахшону Марв). Ба гунаи куллї ёдовар шудан баљост, ки дар мавзўи
сарнавишти забони порсии дарї адабиёти зиёде (касире) вуљуд дорад ва он
дар кутуб ва маќолоти гуногуни илмї ва рўзноманигории Эронзамин ва дигар
кишварњо ба табъ расидаанд. Муњимтарини аз он навиштањоро донишманди
мўњтарам устод Алии Равоќї дар пешгуфтори «Ќуръони Ќудс» овардаанд ва
барои маќолаи кунунии мо руљўъ ба њамаи онњо аз имкон берун аст. Гунае,
ки дар боло гуфта шуд, устод Маликушшуаро Бањор нигошта буд, ки «модар
ва решаи луѓати имрўзаи Эрон њамон луѓати Мовароуннањрї будааст, ки бо
арабї махлут шуда…»
Пас комилан табиист, ки забони порсии Мовароуннањрї (= порсии дарии
тољикї) хусусиёти луѓавї ва вижагињои вожањои ин минтаќаро дар тўли њазору
анд сол дар хазинаи лафзии хеш то ин замон нигоњ дошта, ки баъзан дар забони
суханварони љануби эронї мушоњида намешаванд. Боз як бори дигар мехоњем
таъкид бикунем, ки аллома Маликушшуаро Бањор фармуда, чунон зикр шуд,
ки «Модар ва решаи луѓати имрўзаи Эрон њамон луѓати Мовароуннањрї
будааст». Ин назар бо аќидаи Садриддин Айнї,16 Саиди Нафисї, Евгений
Бертелс ва чанде дигар тавъам буда мавќеъ ва маќоми порсии варорўдиро,
порсии Мовароуннањриро, ё порсии дариро ва ё ба истилоњи имрўз порсии
дарии тољикиро дар рушди забони форсии соири кишварњои форсизабон возењ
сохта арзишњои онро барои бункадаи забони мо аз замони Сомониён ба баъд
намоиш дода метавонад.
Таъкиди ин матлаб нињоят муњим аст, зеро то ба њол захоири луѓавии
порсии варорўдї ба гунаи бояду шояд баррасї нагардида, зеро, мутаассифона,
захоири навиштаљоти порсии варорўдї, яъне порсии тољикї, ба дастрасии ањли
адаб ва илм ба гунаи пурра ва комил ва њамаљониба ќарор нагирифтааст. Ба ин
маврид шоиста аст ёдовар шуда бошем, ки дар Тољикистон соли 1969 милодї
луѓатномае бо унвони «Фарњанги забони тољикї» (аз асри Х то ибтидои асри
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ХХ) иборат аз 2 љилд ба табъ расид, ки таќрибан 45000 калима ва ибораро
бо иловаи мифтоњи арабї дар бар дорад.17 Муњим он аст, ки ин луѓатнома,
ки бо кўшиши гурўњи калони тољику эроншиносони Тољикистон, Самарќанд,
Бухоро ва Маскаву Ленинград ва зањмати фидокоронаи М.Шакурї дар тўли
солиёни дароз тадвин ва тањия гардида, вожа ва ибороти лафзии осори хаттии
ќарнњои Х-ХХ-ро дорост. Ногуфта намонад, ки фишњои (баргњои) чопношудаи
луѓатномаи Садриддин Айнї (аз соли 1938), ки поёнтар зикраш хоњад омад, ба
тасдиќи адиби зиндаёд Абдусаломи Дењотї, низ дар ин 2-љилда ва фарњангњои
дигар ба гунаи фаровон истифода шудааст.18 Лозим ба таъкид аст, ки дар
ин луѓатномаи 2-љилда бисёр вожа, ибороти лафзї, масалњои вижаи порсии
варорўдии тољикї ба унвони шоњид сабт гардида. Ва агар имконе фароњам
оварда шавад ва ин луѓатномаи 2-љилда ва луѓатномаи Садриддин Айнї ба
хатти ниёгони порсии дарї баргардонда интишор дода шавад, дар он сурат
бисёр аз луѓати наводири тољиконро аз ќарнњои Х то ХХ дар ихтиёри њамагон
гузоштан мумкин мегардад. Ва ба ин муносибат, бояд гуфт, навиштаљоти чанде
аз адибони муњаќќиќи эронї ин матлабро хуш ва равшан тасдиќ мекунад. Њар
гоњ муњаќќиќини замон ба луѓат ва осори хатти варорўдї руљўъ мекунанд,
дар тавзењот ва луѓатнависињо шубњањо доранд ва баъзан њатто он муњаќќиќи
баландпоя побанди иштибоњот мегардад.
Ва возењ аст, ки агар захираи луѓавии кулли марокизи форсии љањон ва ё
лоаќал минтаќањои бункада – офарини чї Эрон ва чї Варорўд баррасї шуда
бошад, дар тавзењоти бархе аз мутуни интиќодї шояд лаѓзишњои ноќобил роњ
намеёфт. Ин як љињати матлаб, яъне баррасии мутуни хаттии Мовароуннањрї
барои интиќоди осори гузаштагон ањамият ва арзиши хосаеро дорост. Ва дувум,
вобаста ба аввал, њамчунин донистани вижагињои порсии Мовароуннањрї,
яъне порсии тољикї дар ин минтаќа дар амал будани бархе аз луѓатро намоиш
медињад, ки дар Эрон ба љои онњо ё вожањои арабї, туркї ва ё муродифи
дигари он вожа ба кор бурда мешавад. Ин маънои пўшида нест ва аз баррасии
осори бузургон аз Рўдакї ва Фирдавсї ва Авфї, Љалолиддин Балхии Румї ва
Умари Хайём, Ањмади Љом, Абдурањмони Љомї ва бисёр дигарон хуш равшан
ва возењ аст.
Масалан, агар мо ба китобњо, рисолањо ва маќолањои устодон Маликуш
шуаро Бањор, Садриддин Айнї, Халилуллоњи Халилї, Парвизи Хонларї,
Ањмади Риљоии Бухорої, Мањдии Муњаќќиќ, Алии Равоќї ва дигарон руљўъ
бикунем, дар њар кадоми онњо шавоњиди лозим барои ин иддао метавонем
пайдо бикунем.
Муњаммад Авфии Бухорої дар тазкираи «Лубоб-ул-албоб»-и хеш аз Фа
ридуддини ал-Котиб рубоие оварда:19
Бо дил, ки зи сўзи њарза њолаш табањ аст,
Рўзаш чу шаб аз ѓояти савдо сияњ аст,
Гуфтам, ки расам ба васли ў ё нарасам
Гуфто, ки њанўз то ќиёмат пагањ аст.
Ин љо вожаи «пагањ» љолиб аст ба маънои «барваќт». Яъне «зуд», ки имрўз
дар форсии тољикї маъмул аст. Ин вожаро Зайниддин Мањмуди Восифї низ
ба кор бурдааст.
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Вожаи «пагањ» дар Фарњанги Нафисї фаќат ба маънои аслии пагоњ ва
субњ омадааст. Алиакбари Нафисї дар њамон љо вожаи «пагоњ»-ро ба маънои
сањар, субњи зуд оварда, «пагањтар»-ро субњи бисёр зуд тавзењ додааст.20
Аз Хайём (чопи Фурўѓї, с.47, Лањљаи бухорої, с.345)
Эй писари хирадманд пагањтар бархез21
Боз чанд мисол дар бораи вожаи «пагањ» (=пагоњ):
Аз Мавлавї:
Аз пагањ имрўз чї хуш маљлисест,
Он санаму фитнаи фаттонаро (Остони Шамс, Лањљаи бухорої, с.345)
Аз «Асрор-ут-тавњид»:
Бомдоди пагоњ ба Мењна расидам… (Лањљаи бухорої, с.345)
Аз Девони Бањор:
Њол аз ин гуна буд шаб њама шаб,
То ба њангоми бомдоди пагоњ.
(Бањор, девон, 424, Лањљаи бухорої, с.345)
Имрўз дар байни тољикон вожањои «пишак» ва «гурба» ба кор бурда
мешавад. Вожаи «пишак+пишик+пушак» бар хилофи шубњаи Риљої имрўз
собит шудааст, ки баромади суѓдї дорад (на туркї). Ба шањодати Ањмадалии
Риљої, Шањиди Балхї, Камоли Хуљандї ва Мунљик онро дар шеъри хеш ба
кор бурдаанд (Лањљаи бухорої, с.347)22
Ибораи «куштани шамъ ва оташ» ба маънои «хомўш кардани шамъ ва
оташ», ки имрўз дар байни тољикон роиљ аст, дар «Таърихи Бухоро» ва «Гу
листон» ва «Тайибот»-и Саъдї омадааст:
1. «Порае оташ биљаст ва масљиди Моњ даргирифт ва тамом бисўхт ва ду
шабонарўз месўхт ва ањли Бухоро дар он ољиз шуданд ва бисёр ранљ диданд,
то рўзи саввум бикуштанд». (Таърихи Бухоро с.113, Лањљаи бухорої, с.428)
2. «Чун гаронї ба пеши шамъ ояд,
Хезу андар миёни љамъ бикуш.
В-ар шакархандаест ширинлаб,
Остинаш бигиру шамъ бикуш.
(Куллиёти Саъдї, чопи Фурўѓї, 1320, с.91, Лањљаи бухорої, с.427)
3. Шамъро бояд аз ин хона бадар бурдану куштан, то ба њамсоя нагўяд,
ки ту дар хонаи мої». (Гулистони Саъдї, Куллиёт, чопи Фурўѓї, с.550, Лањљаи
бухорої, с.345)
Ибораи «кор фармудан»-и форсии тољикї ба маънои «ба кор бурдан»,
дар асари пешиниён дида шудааст (ниг. Таърихи Сиистон, с.145, 291; Рисолаи
Ишќии Абўалї Сино, с.16-17; Лањљаи бухорої, с.419)
Ба ин муносибат љой дорад ба Луѓатномаи Садриддин Айнї низ руљўъ
бикунем, ки онро «Луѓати нимтафсилии тољикї барои забони адабии тољикї»
(1938) номидааст.23
Дар ин Луѓатнома бархе аз вожањои нодир, ки дар њељ китобе сабт нашу
даанд низ омадааст, ки аз захоири луѓавии порсии Варорўд, яъне порсии
дарии тољикї ба шумор мераванд. Муаллиф дар ин боб чунин нигоштааст: «Ва
инчунин як ќисм луѓатњоеро ѓун кардам, ки онњо дар хазинаи забони зиндаи
имрўзаи тољик буда, то ба њол ба љое ѓун нагардида ва дар навиштаљоте кор
фармуда нашудаанд, ё ин ки бисёр кам кор фармуда шудаанд».24
Њаким Носири Хусрави Ќубодиёнї (зодгоњаш ноњияи Ќубодиёни Тољи
кистон) бештари умри хешро дар њамин минтаќа – Балху Марв ба сар бурда,
зодаи баъдинаи фарњанги Сомониён, дар осори хеш вожањо ва ибороти касири
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он мањалњоро ба кор бурдааст. Ва имрўз китоби «Тањлили ашъори Носири
Хусрав» мутааллиќ ба ќалами устод Мањдии Муњаќќиќ, китоби комилан
муњаќќиќона, барои мо як роњнамои хубест, миръоти захоири луѓавии суханвар
ва мутафаккири бузург аст. Ин китоб барои эрониён аз назари донишманди
варзидаи номбурда таълиф ёфт. Ба њамин далел дар ин љо вожањо ва ибороте
дида мешаванд, ки вижаи порсии Варорўд ва Хуросонанд ва тавзењи устод
Муњаќќиќ барои эрониёни замон мебошад.
Чунончи:
Шал – дасту пой монда (сањ. 208)
Суфта – сухани тоза ва нав (сањ.198)
Жож – њарза ва ёва (сањ. 191)
Жожидан – ёва гуфтан, њарзагўї кардан (сањ. 192)
Роњї – роњ раванда, мусофир (сањ. 182)
Ростин – мансуб ба рост, њаќиќї ва воќеї (сањ. 180)
Дењќон – муарраби дењгон, кишоварз (сањ. 179)
Дўшо – њар чиз, ки онро медўшанд (сањ. 178)
Дўлоб – чарх ва он чи дар сайру давр бошад (сањ. 178) ва ѓ.
Ибораи тољикї: кор дўлоб шуд-ку? – ба маънои «кор хароб шуд».
Устоди фаќид Саид Нафисї дар тањќиќоти љомеи хеш дар «Муњити
зиндагї ва ањволу ашъори Рўдакї» замимае дорад бо унвони «Калимоти
мањљуру матрук», ки дар шеъри Рўдакї омадааст.25
Ин замима ќиёсан бо бархе аз луѓоте, ки Садриддин Айнї барои
китоби «Дар бораи Фирдавсї ва «Шоњнома»-и ў» (1934, 1940)26 овардааст,
нишондињандаи он аст, ки кадом вожа ва чї ибороте аз осори боќимондаи
Рўдакї барои забони форсии Эрон ва барои форсии тољикии имрўз хосанд ва
чї луѓоте њаст, ки барои ин ду минтаќа саќил ва номафњум.
Садриддин Айнї 54 вожаро ба гунаи намуна аз «Шоњнома»-и Фирдавсї
зикр намуда, ки дар замони њол барои забони форсии тољикї хос ва дар байни
мардум роиљ аст, дар зайл оварда шуд.27
Тањќиќоти вожашиносон собит намудаанд, ки бархе аз суханони аз зењни мо
дур, калимоте аз забони суѓдї мебошад ва ин гуна баррасии вожашиносї дарки
маъонии амиќи султони шоиронро осон месозад. Ин њам ногуфта намонад, ки
бархе аз он суханони суѓдибунёди Рўдакї барои осори суханварони баъдї низ
хос буда, аз вижагињои маънавии забони порсии Варорўд, яъне порсии дарии
тољикї њамвора дар мадори андешаи пажўњишгарони эроншиносии љањон
буда, дар навиштањои Розенберг (1921), Александр Фрейман (Наќши забони
дарї дар забони суѓдї, 1938), Њеннинг (1940), Гершевич (1954) ва дигарон
даќиќан баррасї шудааст ва натиљагирињои ин пажўњишњоро бо иловањои
баррасињои хеш донишманди мумтози забонњои бостон Владимир Лившитс
дар тањќиќоти хеш овардааст.28
Чун сухан аз забонњо ва лањљањо рафт, лозим ба тазаккур аст, ки тањќи
ќоти лањљашиносї дар Тољикистон хеле зиёд анљом ёфта, вале њамаи онњо
вазъи кунунии лањљањоеро сабт намудаанд. Мутаассифона, тањќиќоти лањ
љашиносонро зикр намуда наметавонем, ки вижагињо ва хусусияти лањљањо
дар ќиёс ва иртибот бо забони осори хаттии мозї баррасї шуда бошанд. Дар
Эрон барои мо љолибтарин китоби тањќиќотї китоби «Ёддоште дар бораи
лањљањои бухорої»-и устоди фаќид Ањмадалии Риљої аст.29 Зеро шавоњиди
баррасињои ин муаллиф то њадди имкон мабнист бар кутуби хаттии ќарнњои
мозї. Ин тањќиќоти муфассале, ки мањз барои равшанї андохтан ба бархе аз
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вижагињои забони порсии варорўдї, яъне порсии дарии тољикї нигошта шуда,
бахше (с. 316-463) унвони «Намудоре аз луѓоти мутадовил дар Бухоро» дорад.
Дар ин бахш њам шеваи мардуми он диёр возењ гардида ва њамчунин иртиботи
бархе аз вожањо, иборот ва истилоњоти хоси он бо кутуби хаттии ќарнњои
миёна баррасї шудааст. Хулосаи муаллиф чунин аст, ки барои даќиќан дарк
намудани забони асили порсї донистани ин шева ва вижагињои аз ќадим
њифзшудаи он њатмист.
Дар воќеъ, агар мо ба баъзе аз мутуни интиќодии форсї, ки дар кишварњои
гуногун ба табъ расиданд, руљўъ бинамоем, хоњем дид, ки баъзан иштибоњот ва
лаѓзишњое дида мешаванд, ки дар натиљаи ворид набудан ба захоири луѓавии
порсии варорўдї, яъне порсии дарии тољикї рух додаанд.
Соли 1321 (1942) марњум љаноби оќои Муњаммадалии Фурўѓї ва оќои
доктор Ѓанї китоби «Рубоиёти Умари Хайём»-ро интишор доданд. Дар маќо
лаи муфассали он рубоии зайл омада:
Моњи рамазон бирафту шаввол омад,
Њангоми нишоту айшу ќаввол омад.
Омад гањи он ки хикњо андар дўш.
Гўянд, ки пўшт-пўшт њаммол омад.
Муњаммадалии Фурўѓї дар муќаддимаи хеш дар ин боб навишта: «Ин
ќисм рубоиро мардуд хондем аз он рў, ки лафзу маъниш ракик аст». Ба посухи
ин аќида устод Ањмадалии Риљоии Бухорої гуфтааст:
«… дар маънии он ракокате надидам ва ба ин натиља расидам, ки он
бузургворон ба сабаби ошно набудан бо истилоњи «пўшт-пўшт» ракик пин
доштанд».
Дар воќеъ, ин вожа ба сурати «пўшт-пўшт» имрўз њам дар порсии дарии
тољикї маъмул аст ба маънои «хабардор бош», ки њаммол, ароба меояд. (Лањ
љаи бухорої, с.33).
Пас мешавад гуфт, ки барои пажўњиши матншиносї ва дарки маънои
аслии мутун, њалли мушкилоти адабї илова бар њама, донистани одоб ва
русуми омма нињоят муњим ва зарур мебошад.30
Ба наќли Ањмадалии Риљоии Бухорої устод Фурўзонфар Бадеуззамон дар
тавзењи калимаи «форидан» иштибоњ доранд.
Дар тавзењи ин калима барои «Фињи мо фињи» эшон навиштаанд:
«Нафорид», чунин аст дар њар се нусха… ва маънои он муълум нашуд».
Устод Фурўзонфар дар ин бора боз нигоштаанд: «Мутобиќи њадси дўсти
фозил оќои дуктур Муњаммад Муин ин калима (яъне форидан) мубаддали
«воридан»… (ниг. Лањљаи бухорої, с.8-10).
Вале вожаи «форидан» «хушоянд будан». Ва ибораи «… он оташ ўро на
форид» аз «Фињи мо фињи» комилан равшан аст, яъне «он оташ ўро хушоянд
набуд».
Дар «Луѓати мухтасари лањљањои Бухоро» омада — «форидан»:
1. Њаловат бахшидан: Оби гарм мефорад.31
Доктор Файз дар тавзењи калимаи «хайрият», ки дар «Таърихи Байњаќї»
омадааст, навиштаанд:
«Дар њамаи нусхањо чунин аст ва маълум аст, ки калимаи «хайрият» лу
ѓати фасењ нест, шояд «хайрат» бошад, ки луѓатест фасењ ва дар насрњои ќадим
њам дида шудааст».
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Аммо гунае, ки Ањмадалии Риљої собит намуда, дар «Таърихи Байњаќї»
«хайрият» омада, на «хайрат»: «њадиси Бўсањл тамом шуд ва хайрият буд, ки
мард намегузошт, ки салоњї пайдо ояд».32
Вожаи «хайрият» имрўз дар порсии дарии тољикї маъмул аст ва маънои
хубї, некї (хуб, наѓз) дорад.33
Яке аз вожањое, ки имрўз дар байни тољикон маъмул аст, вожаи «хавоза»
мебошад ва маънои он чўббандие аст, ки барои токи ангур месозанд. Бањс дар
атрофи ин вожа, чи дар мавриди истеъмоли он, чи дар талаффузи он миёни
нигоштањои устод Саид Нафисї, Муљтабо Минавї, ки ин вожаро арабї
дониста ва талаффузи онро «њаввоз» пешнињод намудаанд ва устод Ањмадалии
Риљої муаллифи охирро ба чунин хулоса оварда: «Мурод аз наќли шавоњиди
мазбур танњо намоёндани ин нукта буд, ки вуќуф ба лањљаи бухорої то чї њад
метавонад ба њалли мушкилоти мутуни форсї кўмак кунад» (Лањљаи бухорої,
с.15-20).
Дар фарњанги форсии устод Муњаммад Муин ин вожа ба чанд гуна эзоњ
ёфтааст, аз љумла: «чўббанд, ки барои љашну чароѓонї созанд, тоќи нус
рат».34
Устод Парвиз Нотили Хонларї навиштаанд:
«Китобњое, ки аз адабиёти Тољикистон ба хатти навпазируфтаи лотин
тоза ба Эрон расида, дархўри таваљљўњ бисёр аст… Мутолиаи ин кутуб барои
касоне, ки ба забон ва адабиёти форсї дилбастагї доранд, аз чанд љињат
судманд аст: нахуст он ки забони форсї-тољикї яке аз лањљањои фасењи форсї
аст, ки бо забони форсии адабї беш аз лањљањои дигар ќаробат дорад ва бисёре
аз луѓоти фасењ ва ширини форсиро, ки назди мо фаромўш шуда, дар ин кутуб
метавон ёфт ва аз ин роњ ба тањзиб ва тавсиаи забони форсї кўмак метавон
кард. Фоидаи дигар – огањї аз хасоиси лањљаи форсии тољик аз њайси сохт,
иборот ва љумал ва чигунагии истеъмоли афъоли васфї ва љузъии инњост.
Аз ин њар ду муњимтар он ки чун ин кутуб ба алифбои мувассал ва мўъраби
лотин навишта шуда, аз рўи онњо ба талаффузи сањењи бисёре аз луѓоти форсї,
ки ба сабаби нудрати истеъмол дар забони имрўзи мо ва наќси фарњангњои
форсї тарзи талаффузи онњо мавриди шак аст, метавон пай бурд ва ё дасти
кам аз чигунагии талаффузи ин калимот дар лањљаи тољикї огоњ шуд ва њамаи
нуќот барои ёфтани ќавоид дар дастури забон ва иштиќоќи луѓот ва илми
талаффузи форсї бисёр судманд аст».35
Устоди зиндаёд Маликушшуаро Бањор дар китоби «Сабкшиносї»36 дар
бораи ањамияти лањљањои Хуросон ва Мовароуннањр, яъне лањљањои забони
порсии дарии тољикї чунин нигоштаанд:
«Дар забони дарї ва пањлавї ва њамчунин Авесто ва форсии ќадим да
ќоиќу латоифе аст, ки марбут ба тарзи такаллум ва ихтисосоти лањљавї бу
дааст… њамин њукмро дорад забони дарї, ки њанўз ба сурати зинда аст, чї
мо дуруст намедонем, ки Фирдавсї ашъори худро чї гуна мехондааст ва агар
њам аз рўи ќавоиди илми луѓат ќисматеро бидонем, ба тамоми љузъ-љузъи он
ќавоид ошно нестем – маазолик ба њамроњии оњангњои шеърї ва ба ќаринаи
лањљањои мањаллї то андозае метавонем ба њаќоиќе ошно шавем ва њар гоњ
љамъе дар лањљањои Хуросон ва Мовароуннањр даќиќ шаванд ва чанде зањмат
бикашанд, шояд ин маълумот афзун шавад, зеро њанўз осори лањљаи ќадим дар
Хуросон ва Туркистон аз миён нарафтааст».
Матлаби дигари муњим ин аст, ки агар ба вазъи забони форсї дар Эрон
ва Варорўд нигоњи куллї бияфганем, хоњем дид, ки забони форсї имрўз дар
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он кишвар забони давлатии умумї аст. Вале дар аксар манотиќи Эронзамин
забонњои гуногуни мањаллї ё аз гурўњи забонњои бегона дар амаланд. Аммо
дар манотиќи тољикнишини Осиёи Марказї њама љо забони мањаллї – лањља
ва шеваи њамон забони њазорсолаи порсии дарии тољикї, баъзан дар вазъи
хеле харобшуда ва шикаста фаъолият дорад. Ин вазъ дар њама љо мушоњида
мешавад, илло Бадахшони Тољикистон, ки теъдоди зиёде аз забонњои гурўњи
шарќии забонњои эронианд ва дараи Яѓноб аст, ки дар он мањал забони яѓнобїлањљаи боќимондаи забони суѓдї мебошад. Донистани захоири луѓавии
минтаќањо, ноњияњо, гўишњо ва шевањои забони порсии дарї (= тољикї) ни
њоят муњим аст, бавижа барои баррасињои матншиносї ва дарки маъонии
навиштањои муаллифони ќарнњои гуногуни гузашта. Ва чун имрўз собит шуда,
ки маншаъ ва бункадаи забони порсии дарї минтаќаи Мовароуннањр (Варорўд)
ва Хуросон аст ва решаи забони форсии љањон дар ин сомон буда, захоири
луѓавии он арзиш ва ањамияти вижаеро доро буда, барои равшанї андохтан
ба бархе аз мушкилоти сабкї ва луѓавии таълифоти куњанбунёд нињоят муњим
аст. Чанд мисол аз ашъори волои Носири Бухорої — аз суханварони ќарни
њаштуми њиљрї (14 мелодї), муосири Хољу, Хоља Њофиз ва Салмони Соваљї.
Девони ў бо муќаддима, шарњи ањвол њавоишии дукутур Мањдии Дурахшон
нахустин бор соли 1353 (1974) дар Тењрон ба табъ расидааст. Носири Бухорої,
ин шоири тавонои хушсалиќа ба ќавли Мањдии Дурахшон ѓазалиёташро
«ѓолибан бо сабке ширин ва махсус ба худ сурудааст».
Барои мо, имрўз муњимму љолиби таваљљўњ он аст, ки дар сурудањои Но
сири Бухорої вижагињои лањљаи бухорої – забони порсии варорўдї ба гунаи
фаровон ва мушаххас дида мешавад. Ва шояд ишора ба њамин љињати забон ва
сабки шеърии ў буда бошад, ки худ мегўяд:
Сухани нодири ман гарчи аљаб меояд,
Накунї айб, ки ман нодираи айёмам.
(Девони ашъори Носири Бухорої, с.83).
Чунончи, панљ байт аз 5 ѓазали Носири Бухорої:
Гуфтам, ки рухат бинмо дар хоб ба муштоќон,
Гуфто, ки дигар як кас аз хоб «набархезад».
Сояи зулфи ту кардї рўи оламро сиёњ,
Гар «набаркардї» рухат дар зери њар мўи ту шамъ
То чї савдо сари гесуи ту дар сар дорад.
К-аз сари дўши ту сар њељ намебардорад
Ќаде чун сарвинозу рух ба шакли арѓувон дорї,
Ба теѓ аз ту «набаргардам», ки рўи дилситон дорї.
Носиро гар сари ту бардоранд,
Сар аз он остин набардорї.
(Девони ашъори Носири Бухорої, с.90).
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Барои муњаќќиќи мўњтарам дуктур Мањдии Дурахшон дар абёти боло
«муќаддам доштани нуни нафй бар љузъи аввали феъли мураккаб» муњим,
љолиб ва аз вижагињои сабки махсуси суханвар мебошад, яъне:
кор фармудан – (ба кор бурдан)
набаргардї – ба љои – барнагардї
набархезад – ба љои – барнахезад
намебардорад – ба љои – барнамедорад
2. Фаровон ба кор бурдани (кор фармудан) феъли «мондан» ба маънои
гузоштан:
намонад – нагузорад
бимон – бигузор
мондан – гузоштан
Рўзи мањшар чун бисозї аз шафоат кори халќ,
Хулќи ту њаргиз намонад кори мо носохта
Дўстонро куштаї аз фаќру фоќа зор-зор
Душманонро мондаї дар мулку мол ангехтан.
(Девони ашъори Носири Бухорої, с.94)
3. Боз кор бурдани (кор фармудан!):
эътимед – ба љои эътимод
китеб – ба љои китоб
пушта – ба љои тепа
дина – ба љои дирўз
ангуштарї – ба љои ангуштарин
(Девони ашъори Носири Бухорої, с.95-96).
Хулоса, аз ин гуна шавоњиди вижа дар ашъори Носири Бухорої фаровон
мушоњида шуда ва онњо дар муќаддимаи доктор Мањдии Дурахшон (с.77) ва
замимаи Девони Носир «Бархе аз вожањо ва таъбирњо ва таркибњо» омада
(с.434-446) ва муњаќќиќи номбурда он шавоњидро мансуби «сабки ширин ва
махсуси» Носири Бухорої донистааст.
Ин назар комилан сањењ аст. Вале дар ин маврид боястї илова шавад,
ки он вижагињо фаќат мансуб ба сабки махсуси Носири Бухорої набуда,
барои кулли порсии Варорўд як воќеияти дирўзу имрўзи мост ва дар бисёр аз
навиштањои суханварони баъдина ва дар осори адибони имрўзи тољикон ва
забони оммаи мардуми Бухоро ва кулли тољикон хос ва ба њукми вижагињои
забон зиндаанд.
Шавоњиди лозимро дар ин боб метавонем аз Луѓатномаи Садриддин
Айнї37 пайдо бикунем. Масалан, суханвари охири ќарни ХIХ бухорої Њайрат
гуфта:
Њамаро сўи базми васл барад,
Њайрати дилфигорро монад.
Ва боз аз Њайрат:
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То ба чашмам намуд, мегуфтам:
Сарви дар љўйборро монад.
Ё масали халќ: «Дидї, ки нашуд, мон ки равад» (= Бигзор ки биравад)
«Пиёларо бар рўи чорпоя монда рафт (= гузошта).
Дар баёни матлаби кунунї мехоњем боз ёдовар шавем, ки агар мо аз назари
вижагињои варорўдї, ё порсии дарии тољикї ба гуфтањои Носири Хусрав дар
бораи Ќатрони Табрезї мурољиат бикунем, метавонем натиљагирї бикунем ва
ба хулосае оем, ки њељ гуна боиси тааљљуб нест, ки суханвари номии Табрезї
(Ќатрон) аз хусусиёт ва вижагии забони порсии варорўдї огоњии комил
надошта ва ба њамин љињат Носири Хусрави Ќубодиёнии варорўдї дар ин
бора дар «Сафарнома»-и хеш ишорае намудааст.
Гунае ки дида шуд, порсии варорўдї ё порсии мовароуннањрї ё порсии
дарии тољикї, зодаи минтаќаи Варорўд (Мовароуннањр) ва Хуросон буда,
дар тўли бештар аз њазор сол вижагињои хешро гум накардааст. Ин вижагињо
нахуст дар луѓат ва вожањои асили порсии дарии тољикї наќш баста дар осори
хаттии суханварони ин сомон дида мешаванд. Бархе аз иборот ва вожањое,
ки вижаи манотиќи фарњангии Варорўд ва Хуросонанд, барои навиштаљоти
манотиќи фарњангии марказ, љануб ва ѓарби Эрон ноошно мондаанд. Аммо
ин иборот ва вожањои варорўдї имрўз дар байни тољикон роиљанд. Медонем,
ки вожањои шевањо ва лањљањои манотиќи марказ, љануб ва ѓарби Эрон,
њамчунин фарњанги омиёна аз сурудањои шеърї, афсонањо, масал ва ибороти
вижаи мањалњо сар карда, то ойинњои кишоварзї, косибон ва ѓайра наќши
хешро дар осори хаттии он сомон гузоштаанд. Барои њамин захираи луѓавї
ва хусусиёти мањаллии марказњои фарњангии кулли Осиёи Марказї ва Эрон
ва берун аз он барои нигоњ доштан ва эњёи асолати порсии дарї муњимманд.
Ин махзани забон муњим аст боз ба он љињат, ки пажўњишњои матншиносї
бо донистани он њама зодаи шохањои забони порсии дарї сифатан ба пояи
нав хоњад расид. Гузашта аз ин, донистани одобу русуми манотиќи гуногуни
форсизабонони љањон низ барои дарки даќиќи вожањои истилоњи суннатї
ањамияти хос ва вижаро дорост. Дар ин боб силсила навиштањо ва ёддоштњои
донишмандон аллома Маликушшуаро Муњаммадтаќии Бањор, Алиасѓари
Дењхудо, Муњаммади Ќазвинї, Муљтабо Минавї, Бадеуззамон Фурўзонфар,
Садриддин Айнї, Саид Нафисї, Муњаммад Муин, Забењуллоњи Сафо, Эњ
сони Ёршотир, Парвиз Нотили Хонларї, Ањмадалии Риљоии Бухорої,
Саидљаъфари Шањидї ва соири донишмандони номї, ки дар Фарњангистони
забон ва адаби Эрон фаъолият доштанд ё имрўз доранд, њамчунин кутуб ва
маќолоти касире (сершуморе) дар баррасии шинохти одоб ва русуми мардумї,
нињоят муњимманд. Онњо, ин кутуб, ба теъдоди зиёд чи дар Эрон, Тољикистон,
Афѓонистон, чи дар кишварњои Шарќу Ѓарб, бавижа дар Русия ва дар
љумњурињои Осиёи Марказї дар зарфи солиёни дароз интишор ёфтаанд.
Илова бар ин, дар асолати порсии варорўдї ё дарии тољикї бояд гуфта
шавад, ки куњантарин марокизи фарњангии тољикон, талаффузи сањењи вожа
гонро асосан нигоњ доштаанд. Гумон меравад, ки ин талаффузи сањењ бидуни
тамоюли мухаффаф кардани вожањо дар тўли таърих дар луѓатнома ва
фарњангњо, ки барои соири кишварњо (масалан, Њиндустон) тадвин шудаанд,
низ бо воситаи ишорањои њарака то андозае њифз шудаанд.
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Сањми тољикон дар адаби форсї ва
истилоњи «форс-тољик»
Мероси фарњангии гузаштаи мо – тољикон муштарак аст бо Эрон ва Афѓо
нистон, забони тољикон – њамон забони форсии љадид аст.
Чунон ки маълум аст, тољикон дар пайдоиши њувияти хеш аз ќавм
њои эронинажоди Осиёи Марказї буда, решањои гузаштагонашон ба Њахо
манишиён, Сосониён, Суѓдиён, Хоразмиёни ќадим, Бохтарињо ва… пайваст
аст. Агар танњо ба њазораи охири таърихамон руљўъ кунем, хоњем дид, ки
забони форсии тољикї дар Шарќи Наздик дар ин њазора як забони муштарак
буда, маќоми басо ќавї дошт ва ба унвони забони давлатї ва байни давлатњо
хидмати шоистае дошт. Дар њоли њозир дар ин навиштор ба ном бурдани
бузургони адабамон дар ќаламрави Осиёи Марказї, ки дар тўли њазораи
охир фаъолият доштанд, лозим ва эњтиёље нест, зеро ин матлаб ба тарзи
куллї барои њамагон равшан ва аён аст. Аммо бад нест ёдовар шавем, ки
забон ва адаби форсї-тољикии мо њамвора мавриди музокирот ва мубоњисоти
сиёсиён ва њадафњои љомеа будааст. Ин амр, чи дар тайи 70 соли гузашта ва
чи дар солњои ахир љо дошт. Мардуми соњиби ин забон, яъне тољикон ва њам
бегонагони ањли замон ва хусусан адибон ва муњаќќиќин ва њатто мубтадиён
ва њаваскорони љодаи илми эроншиносї нисбат ба ин матлаб гуфтанињои
хешро баён намудаанд. Имрўз низ масъалаи мероси адабии гузаштаи тољикон
дар маркази диќќати љомеа ќарор дорад.
Њоло дар љомеаи мо касоне њастанд, ки масоили њанўз њам баррасї нашу
даи забону адаби моро ба манзури ноором сохтани љомеа барои худ њадаф
месозанд.
Гумон дорам, ки барои равшан намудани бархе аз матолиби мавриди бањси
љомеаи имрўзамон руљўъ ба гузашти набардњои фарњангї айни муддаост, зеро
«Њар ки н-омўхт аз гузашти рўзгор, Њељ н-омўзад зи њељ омўзгор».
Солњои пас аз Инќилоби Октябр, њангоми бунёди љумњурињо, сарнавишти
тољикон мавриди мубоњисоти сахт ќарор гирифта буд. Сухан дар боби боќї
мондани ин халќ мерафт, яъне ё исбот мешавад, ки тољикон як ќавми бостонии
асили эронинажод ва форсизабон, соњибњуќуќ ва дар хоку замини хеш, ватани
хеш боќї хоњанд монд ва ё нирўњои зиддимардумї ва таљовузкорон метавонанд
онњоро аз байн бибаранд. Устод Садриддин Айнї ба ин муносибат дар китоби
вазини «Намунаи адабиёти тољик» (М., 1926) марќум намуда буд: «Аз бозе,
ки ваќоеъро таърих ќайд мекунад, то имрўз дар диёри Мовароуннањр ва
Туркистон, чунонки як ќавми муаззам ба номи «тољик» ё ки «тозик» истиќомат
дорад, њамчунон забон ва адабиёти эшон њам ривољ ёфта омадааст. Чунончи
мо мебинем, адабиёти тољик дар ин сарзамин дар ањди Сомониён, ки ирќан
форсизабонон њастананд, чї ќадар ривољ дошта бошад, дар замони авлоди
Чингиз, Темур, Шайбонї, Аштархонї ва Манѓит, ки ирќан муѓул, турк ва
ўзбек њастанд, њамон ќадар ривољ ёфтааст.
Пас маълум мешавад, ки ривољи забон ва адабиёти тољик дар ин љоњо
мањз ба сабаби тасаллути Сомониён,ё ки муњољирати эрониён набуда, сабаби
њаќиќї мављудияти як ќавми бузург ба номи «тољик», ки мансуб ба ирќи орї
аст, дар ин љоњост.
Дар њолати њозира њам мо мебинем, ки дар Бухоро, Самарќанд, Истаравшан
(Ўротеппа), Хуљанд, Фарѓона, Фалѓар, Мастчоњ ва умуман дар шарќи Бухоро
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ин ќавм зиндагонї доранд ва забон, урфу одат ва адабиёти худро ботамом ва
камол нигоњ доштаанд». (С.Айнї, Куллиёт, љ.11, китоби 1, Д., 1963, с.169).
Маълум аст сиёсати давлатї дар Шўравии собиќ чунин буд, ки на ин ки
ягонагии миллатњо ва љумњурињо тарѓиб мешуд, балки ба омадани як ќавми
советї илќо мешуд ва ба ин масъала ранги сиёсї дода мешуд, вагарна бар акси
њол оќибати кор ба хубї анљом намешуд. Рафта-рафта чунин шуд, ки таърихи
ягонаи Шўравии собиќ, таърихи адабиёти халќњои он, таърихи санъат ва
њунар, меъморї, мусиќї ва… Шўравии собиќ аз ќадим то имрўз пардохта
мешуд ва душвортарин вазъ дар чунин маврид мавќеияти тољикон буд. Зеро
тољикон, ки як замоне аз Мовароуннањр то Хуросону Форс ќаламрави нажоди
забонї ва фарњангї доштанд ва доранд, чун матлаб сиёсї буд, њаќќи ќавму
хешовандиро бо бозмондагони бурунмарзии хеш ба забон намеоварданд.
Халќи тољик дар асноди давлатии расмї бо теъдоди бенињоят кам фаќат дар
њудуди Тољикистони кунунї ва ќисмате аз Самарќанду Бухоро, Фарѓона,
Бричмуллову Бойсуну Сурхандарё мањдуд мегардид. Хулоса, ин амал ба чунин
вазъе овард, ки фарњангу адаби гузаштаи мо низ таќрибан аз њамин нуќтаи
назар баррасї мегардид. Албатта, ин вазъ мардони размандаи фарњанги моро
ором намегузошт. Вале бо ин њама фаќат нуќтаи назари давлатии њизбї ва
аќидаи сарони кишвари Шўравии собиќ ягона меъёр ба шумор меомад.
Дар чунин маврид фикру андешаи шахсони ањли ќалам аксар ваќт ањамият
надошт ва њатто агар хилофи назарњои расмии боло бошад, барои шахс басо
хатарнок њам буд. Зеро ин афроди љадид (навоварон) ва партави ин љадидият
(навоварї) миллатгарои буржуазї ва ё душмани халќ ва ё аќибмондаи зидди
идеологияи расмї ва космополит эълом мегардид. Њама ва њама гуна масоилро
фаќат идеологияи расмї ва дастуроти маќомот њал мекард.
Ба замми ин чун дар Эрон истилоњи «эронї» ба унвони табааи давлати
Эрон расмият пазируфта буд ва маънои эронї ва эронинажод ба худ мафњуми
сиёсии давлатї гирифта буд, тамоман табиист, ки донишмандон ва аксари
ањли ќалам дар навиштањои хеш њаќ надоштанд, ки нисбат ба тољикон ин
истилоњро ба кор баранд. Ин масъала низ садди њаќиќатгўї нисбат ба таърихи
чандинњазорсолаи адаб ва фарњангу тамаддуни тољикон гардид. Чунин вазъи
ногувори сарнавишти фарњанги тољикон њамеша дар мадди назари устод Айнї
буд. Эшон дар навиштањои хеш, дар китобњо ва маќолот, дар мукотиботи
хеш бо дигарон ва аз љумла дар номањое, ки ба инљониб солњои тањсил дар
Донишгоњи Санкт-Петербург (Ленинград) менавиштанд, кўшиданд, ки ња
ќиќати таърихиро баён кунанд. Мо дар зайл яке аз номањои Садриддин
Айниро меоварем, ки хонанда, алалхусус хонандаи љавони мо, душворињо ва
сахтињои роњи набарди эњёи адаб ва забони њазорсолаи моро, ки дар маркази
он мубориза устод Айнї буданд, ба таври нисбатан комил битавонад тасаввур
кунад.
Ин масъала хеле зарур аст, зеро солњои охир баъзе рўзноманигорон ба
майдон омаданд, ки тамоми таърихи фарњангу адаби моро барѓалат эзоњ
дода, роњи мустаќилияти мардуми тољикро хеле содда тасвир карда, дар
њаќќи мардони фарњангии мо баъзан бўњтонњо мегуфтанд. Ин афрод шояд
намедониста бошанд, ки таги коса чї нимкосањое будааст. Ва ба нияти сухани
пурошўб гуфтан аз њаќиќати таърих чашм мепўшиданд, таѓофул мекарданд,
яъне дониста худро ба нодонї мезаданд.
Ба њар њол суханони каж ва ѓаразнок гуфтан, ки мардумро, хусусан ља
вонони наврас ва хонандаи њассосро, ба гумроњї меоварданд, гуноњи азим
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аст ва на ин ки аз ќудрати рўзноманигор ва ё суханвари ботаљриба шањодат
медињад, балки аз сустии фикрї, аз пастї ва бечорагии ахлоќи онњо гувоњї
медињад:
Сухан кажжї гуфтан зи бечорагист,
Ба бечорагон - бар бибояд гирист.
Солњои 40-50 сарони идеологияи собиќ Иттињоди Шўравї маъракаи
саркўб кардан ва ба фикри кўтоњзабонї ва муттањамї ва маъюсї овардани
ањли илму адаби Русия ва њамаи љумњурињои Шўравии собиќ афтоданд. Ин
амал унвони мубориза алайњи космополитизмро гирифт. Дуруст аст, ки дар
мавриди адаб ва фарњанги эрониён ва тољикон, халќњои туркзабон, тамаддуни
исломї ва амсоли он масоил ва матолиби бањсангез ва хулосањои шубњаангези
зиёде вуљуд дошт. Ва албатта бењтар мебуд, агар онњо аз тариќи мубоњисоти
илмї ва аз роњи њаќиќати таърихї њал мегардиданд. Вале тайи солњо усул ва
шеваи коргузорї, идеологияи давлатї фаќат фармонфармої буд ва њамаи
гузоришњо аз тариќи фишор ва саркўбї њал мегардиданд.
Мубориза бар алайњи космополитизм дар марказ – шањрњои Маскав ва
Ленинград шурўъ шуд.
Камина њамеша барои огоњонидани С.Айнї аз њар гуна хабари тоза ва
навид, ки дар бузургтарин маркази ховаршиносии собиќ Иттињоди Шўравї
падид меомад, дар номањои хеш ба эшон батафсил менавиштам. Яке аз он
номањо дар боби мољарои космополитизм буд. Љавоби С.Айнї дар 14 сафња
дар вараќњои дафтарї њатто дар њошияњояш навишта шудааст. Ин нома аз
чанд љињат ањамият дорад. Дар вањлаи аввал њаќќу њуќуќи миллати тољикро
ба адабиёти бузурги форсї дар ќаламрави Мовароуннањру Хуросон барои
њамагон хулоса мекунад. Ва он љавоб ба помолкунандагони адолати фарњангї
низ буд. Зиёда аз он, номаи устод Айнї як навъ роњнамое дар амалї кардани
адолат дар раванди эњёи фарњанг ва адабу забони форсии тољикист. Ин нома
як љавоби мустанадест њам бар он ашхос, ки мардуми тољикро аз мероси
гузаштагонаш мехостанд људо кунанд ва њам бар онон, ки мехостанд номи ин
халќи халлоќи забону адаби њазорсоларо ба миён оварда, барои вай бар асоси
як лањља ва ё як шева, як забони нави «омиёна» бунёд бикунанд ва шубњае нест,
ки минбаъд ин амал моро аз гузаштаи бузурги адабї ва фарњанги љањониамон
мањрум месохт. Номаи устод С.Айнї инчунин намоишгари наќши сиёсат ва
замон дар адаб ва илми тољикон ва эроншиносии собиќ Иттињоди Шўравї
низ њаст. Зеро барои њамагон боз возењтар мегардад, ки як шоир ва ё чанд
сухане аз забони роњбарони воломаќоми давлати абарќудрати собиќ аќидањо
ва андешањои муњаќќиќонро метавонист сад дар сад таѓйир дињад. Ва њол
он ки намоёнгари њуќуќи мардумон дар забон ва фарњанг дар навбати аввал
њамон забони зинда, пайвастагии ногусастании он бо забони осори хаттии
гузаштагон, адабиёти нави имрўза, эљоди фолклор, суннат ва анъанањо ва…
бояд бошад.
Як нуктаи муњимме, ки дар номаи устод С.Айнї омадааст ба кор бурдани
истилоњи «форс-тољик» мебошад. Ин истилоњ барои мо њамеша васли за
бону адаб ва фарњанги имрўзи мо бо гузаштаи муштараки њама тољикони
парешонгашта дар љањон ва мўљиби васли мовароуннањриёни порсизабон
(тољикон), эронињо, њамаи даризабонон гардид. Ва илло он гоњ фаќат агар
истилоњи «форсї»-ро ба кор мебурданд, дар русї «персидский» тарљума мешуд
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ва хонандаи оддї њамаи адабу фарњанги форсиро фаќат ба Эрони имрўз нисбат
медод. Ва агар адабиёти дарї гўянд, имрўз њам фаќат Афѓонистонро дар назар
доранд. Чунон ки медонем, дар ин мафоњим наќши сиёсатњо ва њадафњои
ихтилофовар њувайдост. Хилофи мантиќ будани таќсимбандињои истилоњї то
љое расида буд, ки масалан, њар гоње осори Ањмад Махдуми Донишро ба хатти
форсї чоп мекарданд мегуфтанд «на персидском языке» ва ё «форс тилида»
(ба забони форсї). Ва њангоме, ки њамин Ањмад Махдуми Донишро ба хатти
кунунии љумњурї – кириллї интишор медодем, дар китобхонањо ба унвони «на
таджикском» ё «тожик тилида» сабт мегардид. Аммо истилоњи «форс-тољик»
ба њељ гоњ ба иштибоњ наёвардааст. Дар ин маврид муњим он аст, ки њаќќу
њуќуќи халќи тољикро дар шароити нињоят душвори сиёсии 70-соли гузаштаи
мо ин истилоњ муњофизат ва дифоъ кардааст.
Дар номаи устод Айнї аз «додани» адабиёти форсї ба «монополияи
Эрон» сухан меравад. Ин љо бояд ёдовар шуд, ки дар ин маврид њадафи
муаллиф сањм ва њаќќи тољикон дар бунёди он адаб аст, на маќсуди људої ва
ихтилоф байни эрониёни имрўз ва тољикон будааст. Ва нињоят мехоњем ишорат
кунем, истилоњи «форс-тољик», ки С.Айнї дар њамаи навиштањои хеш оварда
мутадовил ва расмї кардааст, рафта-рафта дар илми адаб ва эроншиносии
љањон низ истиќбол гардид ва аз тарафи Е.Э.Бертелс, А.А.Семёнов, А.Бол
дирев, И.С.Брагинский, М.Н.Османов, М.Занд, Саид Нафисї, Парвиз Нотили
Хонларї, Фурўзонфар Бадеуззамон (Эрон), Ян Рипка ва Иржи Бечка (Чехия)
ва дигар ховаршиносони рус ва донишмандони хориљї пазируфта шуд. Ин
истилоњ, њамчунин дар навиштањои бархе аз ховаршиносони Аврупо ва
Амрико низ ба кор рафта расмият пайдо кард.
Њоло ќабл аз овардани номаи таърихии устод Айнї аз поёни китоби эшон
«Шайх Муслињиддини Саъдии Шерозї», ки бори аввал соли 1940 мелодї дар
маљаллаи «Шарќи сурх» дар Тољикистон чоп шудааст, иќтибос мекунем, ки
ба њамин матлаб бевосита иртиботи ќавї дорад: «Аммо худи Саъдї на ин
ки аз шоири форс-тољик будан метарсад, балки «беибо ва нотарсона» худро
тољик мешуморад. Сабаби ин дар он аст, ки ў дар миёнаи форс-тољик њељ фарќ
намегузорад.
Чунончи ў дар як банди аз тарљеъбандњои худ, ки бо мисраи «Гуфтори
хушу лабони борик» сар мешавад, баъд аз ба мањбуб бо як-ду мисраи арабї
«ту маро бо шамшер куштї» гўён хитоб карданд, менависад:
Аз бањри худо, ки молики љавр
Чандин накунанд бар мамолик
Шояд ки ба подшањ бигўянд:
Турки ту бирехт хуни тољик.
Барои мисол руљўъ шавад ба «Намунањои адабиёти тољик» (Сталинобод,
1940); «Антология таджикской поэзии» (М., 1951, 1957); «История таджикскоперсидской литературы» (Е.Э.Бертельс. М.,1957, 1960); «История персидской
и таджикской литературы» (под.ред. Яна Рипки, перевод с чешкого, М., 1970);
«Стиль персидско-таджикской поэзии IX-X вв.» (М.Н.Османов. М., 1974) ва
ѓайра.
Инак дар поён номаи устод С.Айнї оварда мешавад, ки 19 марти соли
1949 дар посухи номаи инљониб иншо шудааст. Бахшњои асосии номаи мазкур
8 апрели соли 1949 дар љаласаи вижаи кулли кишварњои Иттињоди Шўравии
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собиќ дар Институти Академияи Улуми Иттињоди Шўравии собиќ дар шањри
Санкт-Петебург (Ленинград), ки ба мавзўи «космополитизм ва сањмбандии
мероси фарњангї» бахшида шуда, тањти раёсати донишманди љањонї устод
В.В.Струве баргузор гардида буд, ба манзури дифои њаќќу њуќуќи комили
таърихии тољикон дар фарњанги гузаштаи Осиёи Марказї ќироат шудааст. Ва
нињоят, бояд таъкид шавад, ки номаи мазбур намоёнгари яке аз сањифањои
корномаи устод С.Айнї дар набарди эшон барои њифз ва эњёи адаб ва забони
њазорсолаи форсии тољикї мебошад:
Инак асли номаи С.Айнї, ки ба равиши гуфтугўи хонаводагї навишта
шуда:
Нуричашмї, Камол!
Мактуби 12 март навиштаат расид, баробари ин мактуб бандерол њам
расид, ки «ал-Мўъљам…», девони Носири Хусрав бо «Сафарнома» ва асари
устод Бертелс буд.
Эњтимол ту таърихи термини «форс-тољик» ва «тољик-форс»-ро надонї:
Ваќте ки ман «Намунаи адабиёт» (дар алифбои араб, чопи Маскав, соли 1926)-ро
наишта баровардам, њамаи шарќшиносњо ба ман муќобил баромаданд ва онњо
«забони адабї доштани халќи тољик»-ро инкор карданд ва њамаи гузаштагони
моро, њарчанд дар Мовароуннањр расида бошанд њам, ба монополияи Эрон
додан хостанд. Ин аз як тараф ба њаќиќати таърихї мухолиф бошад, аз тарафи
дигар, ба сиёсат… мухолиф буд. Чунки дар њамон ваќтњо таќсими њудуди
миллатњои Осиёи Миёна шуда, тољикон њам ба сифати як миллати мустаќил
шинохта шуда буданд. Аз ин хатои шарќшиносон пантуркистњо истифода
бурда, будани тољикњоро дар Осиёи Миёна инкор карданд ва «тољикон»
ўзбеконеанд, ки бо таъсири эрониён забони худро гум кардаанд» гуфтанд
(Ман ба ин маънї дар сарсухани «Намунаи адабиёт»-и худ ишора кардаам).
Ин љанљол то солњои 1928-1930 рўз то рўз шиддат карда давом намуд. Дар
соли 1928 дар Тошканд, ваќте ки конфуронси ба алифбои лотинї гузаштани
тољикон барпо шуд, як ќисми шарќшиносон гуфтанд, ки «тољикон њастанд,
аммо забони адабї надоранд. Ин забони адабие, ки дар вай шоирони гузашта
ва њозираи Осиёи Миёна шеър мегуфтанд, аз они Эрон аст. Бояд дар асоси
забони кўчагї барои тољикон забони адабї аз нав сохта шавад…»
Дар он бисёр шўрида мунозира кардем, аммо онњо аз ќавли худ нагаш
танд.
Баъд аз он дар соли 1930 дар Самарќанд конфуронсия шуд, мо дар
пешгоњи золи маљлис бо хатти љаммии настаълиќ «тољикон забони адабии
њазорсола доранд ва то имрўз давом намуда омад, баъд аз ин њам ба сифати
забони адабии советии тољик давом хоњад кард» навишта мондем.
Ин масъала дар ин маљлис њам њал нашуд, яъне мухолифон даъвои моро
ќабул накарданд. Баъд аз он дар њамон сол дар Исталинобод конфуронсия
барпо шуд. Дар он љо ман бо профессур Андреев даст ба гиребон шуда љанг
кардам (дар ин љанљолњо «лидер» танњо ман будам ва баъзе касон фаќат ба
хотирхоњии ман ба ман ёрї медоданд).
Баъд аз ин мунозирањо шарќшиносон, аз љумла Бертелс ва Болдируф розї
шуданд, ки адабиёти тољикро аз асри 16-17 инљониб дар њудуди Мовароуннањр
ќабул намоянд. Аммо шоирони гузаштаро тамоман ба Эрон додан хостанд.
Мо ба ин суханњои бемантиќ гўш надода кори худро давом додем: Рўдакї,
Фирдавсї, Бўалї Сино, Саъди, Њофиз ва дигаронро аз они худ гуфта навишта
баромадан гирифтем. Ман дар охири муќаддимаи Саъдї исбот кардам, ки
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«Саъдї худашро тољик гуфтааст», аммо мањз ба хотири оммаи шарќшиносон
ман шоироне, ки дар Эрон ва Хуросон рўидаанд, «шоири форс-тољик» гуфта
унвон додам. Кам-кам масъала дар дасти тадќиќотчиёни «неформални» афтод
ва аз он љумла рафиќ Брагинский унвони «тољик-форс»-ро таклиф кард. Зеро
ман исбот карда будам, ки забони адабии форсии љадид дар Осиёи Миёна
ташаккул ёфта ва ба воя расида, баъд аз он ба Эрон пањн шудааст. Бинобар ин
Брагинский гуфт: «Модом њаќиќати таърихї њамин аст, мо дар термин калимаи
«тољикро» дар аввал гузошта, баъд аз он номи «форс»-ро менависем».
Ваќте ки дар дањрўзаи санъати тољик (1941) дар Маскав дар маљлиси ќабул
рафиќ Сталин дар сухани худ дар ќатори гузаштагони тољик Фирдавсиро
ном бурд, Бертелс ин воќиаро шунида гуфт: «Хуб, майлаш Фирдавсї аз они
тољикон бошад, аммо Саъдиро ба эрониён бояд дод» (чунон ки дар боло
гуфтам, дарњол ман дар бораи Саъдї навишта аз забони худи ў тољик будани
ўро исбот кардам).
Ваќте ки имсол масъалаи мероси адабии миллатњо ба майдон омада
шарќшиносони консервотур шатта хўрданд, масъалаи терминро дигар кардан
ба майдон омад, ки ман дар ин кор хеле хурсандам.
Аз хатти ту маълум мешавад, ки њанўз шарќшиносон бар болои шоирони
гузаштаи мо љанљол доранд. Ман дар ин бора фикри худро дар ин мактуб
менависам, лозим шавад, ту инро ба шарќшиносон маълум мекунї:
Мо дар ин масъала аз ду нуќта назар мекунем: 1 нуќтаи таърихї, 2 –
њаќиќати забонї. Таърих, чунон ки њељ кадом шарќшинос инкор намекунад,
ин аст:
Ваќте ки арабњо Эронро истило карданд, њамаи осори миллии онњоро
нест намуданд ва аз ин љумла забони онњоро, ки забони пањлавї буд, аз
њуќуќи гражданї мањрум намуда њамаи асарњои дар он забон навишта шударо
сўзонданд ва мактабњоро ба забони арабї гардонданд ва онњое, ки дини
исломро ќабул намуда буданд, кам-кам дар хонаашон њам ба забони арабї
гап мезадагї шуданд ва забони пањлавї дар миёни он касоне монд, ки дини
исломро ќабул накарда буданд ва то имрўз худи эрониён њам онњоро «габр»
меноманд ва то њол онњо забони пањлавиро медонанд…
Аммо мовароуннањрињо дар масъалаи забон сахт истоданд, бухороињо
баъд аз ќабул кардани ислом њам њатто дар намоз бо забони арабї Ќуръон
хонданро ќабул накарданд. Бо вуљуди ба шариат мухолиф будан сардори араб
– Ќутайба ибни Муслим маљбур шуд, ки сурањои Ќуръонро барои намоз ба
мањаллињо ба забони мањаллї тарљума карда дињад (Ба Наршахї нигоњ карда
шавад).
Аз асрњои дувуми њиљрї сар карда дар Хуросон ва Мовароуннањр дар
муќобили арабњо исёнњо бархест, ки дар он исёнњо Абўмуслим, Муќаннаъ,
Гурдаки (пањлавонаки) Гиљдувонї, Рофеъ ибни Лайси Самарќандї сардорї
мекарданд. («Исёни Муќаннаъ»-ро хон). Дар миёнаи ин исёнњо забони адабии
тољик, ки дар терминњои илмї «форсии љадид» меномиданд, дар асоси забони
суѓдї, ки дар Бухоро, Самарќанд, Фарѓона ва кўњистони Фалѓару Мастчоњ
зинда буд ва луѓатњои Хоразм, ки дар он љо забони гуфтугў буд ва забони
дарї, ки дар Хуросони Шарќї (марказаш Балх), дар Чаѓониён (дар Тирмиз ва
Њисор, дар Хатлон ва дигар кўњистони тољикнишин) зинда буд, ба вуљуд омад
ва онњое, ки исломро ќабул карда буданд, ин забони навро бо алифбои араб
навиштан гирифтанд ва ба воситаи зиёињои мусулмоншуда ба ин забон баъзе
луѓатњои арабї њам даромадан гирифт.
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Ваќте ки дар натиљаи исёнњо, арабњо маљбур шуданд, ки «Мовароуннањр,
Фарѓона ва Хуросонро ба мањаллињо супоранд, дар ин тарафи дарёи Ому
Сомониён ќувват гирифта ба осори миллї ва аз ин љумла ба забони миллї
ањамият доданд ва забони «форсии љадид», ки шакли умумият гирифта буд,
забони расмии ин давлат шуд ва шоирони калон монанди Рўдакї ва Даќиќї
аввал дар Мовароуннањр расида ин забонро ба осмон бароварданд, баъд аз
он ин забон дар Хуросон ќувват гирифта фирдавсињо ба майдон омаданд.
Кам-кам ин забон ба њама љои Эрон пањн шуда, забони адабї ва забони расмї
шудан гирифт, ки дар Эрони марказї, ѓарбї ва љанубї њам шоирон расидан
гирифтанд. Ин аст таърих.
Забони тољикон будани забони форсии љадидро ин њам исбот мекунад,
ки шоирони Эрон ва Озарбойљон баъзе луѓатњои забони адабиро аз тољикон
пурсида меомўхтанд. Чунон ки Носири Хусрав дар «Сафарнома»-и худ наќл
мекунад, ваќте ки ў дар Озарбойљон ворид шуд, бо шоири машњури он љо –
Ќатрон, ки муќаллиди Рўдакї аст, њамсўњбат гардид. Дар он мусоњиба Ќатрон
бисёр луѓатњои забони адабиро аз Носири Хусрав пурсида навишта гирифт.
Чунин луѓатњои забони «форсии љадид» он ваќтњо њанўз дар забони зинда дар
забони оммаи Эрон љойгир нашуда буд.
Соњиби забони адабии «форсии љадид» будани тољиконро олими шарќ
шиноси имрўзаи Эрон – Саид Нафисї њам иќрор кардааст. Саид Нафисї дар
бораи Рўдакї ду љилд китоб навиштааст ва дар як љои он китоби худ мазмунан
ин тавр мегўяд: «Мо эрониён дар сояи исёни Абўмуслим, Муќаннаъ ва дигарњо,
дар сояи ташкил ёфтани давлати Сомониён ва дар сояи шоирони он замонии
Мовароуннањр ба сафти як миллат соњиби забон шуда дар рўи дунё зинда
мондем. Агар он исёнњо ва он ташаббуси мовароуннањрињо намебуд, имрўз
Эрон њам мисли Миср як мамлакати арабшуда, мо эрониён њам монанди
мисриён араб мегардидем» (мазмун наќл шуд).
Дар ваќти истилои арабњо мисриён ќибтї буданд, ки маданияти чандин
њазорсола доштанд, аммо арабњо њамаи китобњо ва осори миллии онњоро нест
карда, забон ва маданияти худро љорї карданд, ки ќибтиён беному нишон
шуда рафта авлоди онњо араб гардида монданд. Имрўз аз осори ќибтиён танњо
ањромњо мондаанд, ки аз љињати мустањкамиашон арабњо онњоро вайрон карда
натавониста буданд.
Акнун аз нуќтаи назари забон нигоњ кунем: њамаи асарњои Њофиз ва
Саъдиро њамаи тољикон мефањманд (бесаводњо њам) ва луѓатњое, ки онњо
кор фармудаанд, дар забони зиндаи тољик њанўз дар гуфтугў мебошанд
(баъзе луѓатњо ва шеърњои арабии «Гулистон»-и Саъдї аз ин мустасно аст.
Шарќшиноси венгерї Герман Вамбери дар китоби худ «Таърихи Бухоро ва
Мовароуннањр» мегўяд, ки сарфу нањви забони Фирдавсї то имрўз дар байни
тољикон зинда аст. Бо вуљуди ин ки тољикон чандин аср боз бо ќавми туркњо
махлут шуда омадаанд, забони Фирдавсиро нигоњ доштаанд (чунки забони
Фирдавсї асосан забони тољикон аст –искубка аз ман. Айнї). Аммо эрониён
забони Фирдавсиро вайрон кардаанд (маќсади Герман Вамбери оммаи
эрониён аст, на зиёиён). Ана мо њамин ду асосро ба назар гирифта мероси
адабии худро муайян мекунем: шоирони гузаштаи Осиёи Миёна ва Хуросон
бе шакку шубња аз они моанд: Саъдї, Њофиз ва Бедил барин касонро низ
мо аз они худ мешуморем, чунки забони онњоро (Саъдиву Њофизро) оммаи
тољикон мефањманд. Услуби Бедил њарчанд душвор аст, аммо луѓатњое, ки ў
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кор фармудааст, њамагї имрўз дар байни тољикон зиндааст. Бинобар ин Бедил
њам аз они мо аст.
Масъалаи Низомии Ганљавї тамоман дигар аст. Модом ки ба ў унвони
«шоири Озарбойљон» расман дода шудааст, мо њам ўро шоири Озарбойљон
мегўем. Аммо мо фахр мекунем: тољикон асарњои Низомиро бе тарљума
мефањманд.
Аммо масъалаи Камоли Хўљандї ва Лоњутї хандаовар аст. Як ваќт рафиќ
Болдируф Камоли Хуљандиро «шоири Олтин Ўрда» гуфта навишта баромада
буд. Таклифи њозирааш њам аз њамон таклиф кам фарќ мекунад. Дар љавонї аз
Мовароуннањр рафтани Камоли Хуљандї хатост. Ман ин маъниро ба рафиќ
Ѓафуров њам навишта будам. Камол тањсили аввалии худро дар Хуљанд, баъд
аз он тањсили олии худро дар Самарќанд гирифта ва як ќисми осори адабии
худро дар њамин ду шањр эљод кардааст. Масалан, дар охири як ѓазали худ
мегўяд:
Гўиям њар дам, ки берун шав зи шањри мо, Камол,
Ин самарќандигарињо бо хуљандї то ба кай?
Дар Хуљанд гузаре буд, ки вайро «Гузари Шайх Камол» меномиданд
(њоло љои он гузар гостиниса шудааст).
Камоли Хуљандї дар калонсолиаш – баъд аз такмили дарс ва шоири
комил шудани худ ба нияти сафари њаљ аз ин љо њиљрат кардааст (албатта, як
љавони хурдсол ба сари худ ба њаљ намерафт) ва дар бозгашти сафари њаљ обу
њавои Табрезро писандида, дар он љо мондааст ва як бор Тўѓтамишхон ўро
асир карда ба Олтин Ўрда – Сарой бурдааст. Ва баъд аз чанд сол дар он љо
мондан Камол аз асирї халос шуда ба Табрез баргаштааст. Акнун куљои ин
одамро ба Озарбойљон ё Эрон ва ё ин ки ба Олтин Ўрда мебандем?
Лоњутї чунон ки ту гуфтаї, зиндаанд ва аз худи эшон пурсидан даркор
аст. Охир на Камол ва на Лоњутї асир ва ѓуломи њељ кас нестанд, ки мо инњоро
бо якдигарашон мубодила кунем. Ман њайрон њастам, ки аз забони олимони
калон чи гуна ин тавр суханони бемантиќи хандаовар мебарояд.
Њоло њамин ќадар бас аст. Ба њама салом расон. Имзо (С.Айнї)
Ман аз китоби Брагинский якеро ба номи ту ва дигареро ба номи Холида
навишта будам. Дар бастани бандерол Лутфия сањв карда чаппа бастааст…
Бо саломи падарона. Имзо (С.Айнї) 19.03.49.
Илова: Дар асоси забони пањлавї пайдо шудани забони форсии љадид,
чунонки Турсунзода дар маќолаи худ гуфтааст, нодуруст аст. Њаќиќати
таърихї он аст, ки ман дар боло навиштам. Бинобар ин дар шеърњои Рўдакї
ва Даќиќї калимањои пањлавї њељ нест, ё ин ки кам дар кам аст. Азбаски
Фирдавсї «Шоњнома»-ро дар асоси афсонањои халќ ба вуљуд овардааст ва
як ќисми он афсонањо дар забони пањлавї буданд – дар «Шоњнома» луѓатњои
пањлавї нисбатан зиёд аст.
Иловаи дувум: ваќте ки дар аснои навиштани ин мактуб барои ёфтани
ѓазали дар Самарќанд навиштаи Камол «Девон»-и ўро вараќ мезадам, як
ѓазалаш ба чашмам вохўрд, ки бисёр писандидам ва ду байти он ѓазалро дар
бадења мухаммас кардам, ки ин аст:
Айнї:
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Дар боѓи љањон нахли шакарбори ман ин аст,
Дар хони амал лаълии хушбори ман ин аст.
Љони ману љонони ману ёри ман ин аст.
Камол:
Гў халќ бидонанд, ки дилдори ман ин аст,
Дилдори љафокори ситамгори ман ин аст.
Айнї:
Эй бод, расон дар ќадамаш мултамаси ман!
Шояд шавад ин лутфи ту фарёдраси ман,
Дар олами имкон ба љуз ў нест каси ман,
Камол:
Мањбуби ману љони ману њамнафаси ман,
Хеши ману пайванди ману ёри ман ин аст.
Ман инсоф мекунам ва бояд дигар суханшиносон њам иќрор кунанд, (ки)
дар ин мухаммас мисраъњои Камол аз мисраъњои ман ба забони оммаи халќи
тољик наздиктар аст, њар тољик њарчанд бесавод бошад њам, ин мисраъњои
Камолро бе њељ фикр мефањмад, аммо маљбур мешавад, ки «олами имкон»
ва «мултамас» барин калимањои маро аз ягон кас пурсад. Агар Камол бо ин
мисраъњои худ эронї њам мебуд, мо ўро аз худ мешумурдем, чї љои он ки ў
Хуљандї бошад. Имзо (С.Айнї).
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Куллиёт ва сарнавишти Луѓатномаи Айнї
Пас аз фавти устод Садриддин Айнї масъалаи нашри куллиёти осори
ў ба миён омад ва ба ин љињат аз тарафи њукумати Љумњурии Тољикистон
ќарори вижа эълон гардид. Ба маќсади дар бар гирифтани њамаи навиштањои
Садриддин Айнї дар кори тањияи куллиёт, њамчунин барои дар сатњи илми
имрўза ќарор додани ин фаъолият лозим омад, ки дар навбати аввал архиви
фаровони нависанда аз њамин нуќтаи назар баррасї гардад. Он гоњ дар зарфи 2
сол, архиви Садриддин Айнї бодиќќат омўхта шуд. Баррасии маводди мављуда
аз осори хеле бузурги нависанда масъалаи таѓйир додани тарњи аввалаи
куллиётро таќозо намуд: тибќи наќшаи аввал мебоист, ки куллиёти Айнї дар
10 љилд чоп шавад. Акнун баррасии архиви устод Айнї њамон нуктаро собит
кард, ки агар куллиёт аз 10 љилд иборат буда бошад, мо бояд як роњро пеш
гирем, яъне фаќат бахши таълифотро ба тарзи мунтахаби осори нависанда дар
10 љилд гунљоиш дињем ва бо њамин нашри осори Айниро то замони дигар
хотима дињем. Дар он сурат мо роњи соддатарини иљрои ќарори давлатро
пеш гирифтем, ки албатта, тибќи маќсад ва њадафи бузург буда наметавонад.
Барои њамин, Иттифоќи нависандагони Тољикистон, Президиуми АФ РСС
Тољикистон ва њайати тањририяи куллиёти устод Айнї тарњи тозаеро писандид,
яъне осори бунёнгузори адабиёти навини тољик ва нахустин Президенти
Академияи улуми Тољикистонро на дар 10 китоб, балки пурра, таќрибан
дар понздањ љилд ва агар лозим ояд, бо љилдњо ва ќисмњои иловагї тањия
гардад, бар мабно ва дар асоси сабку ќонунњои риштаи матншиносии замон,
яъне дар асоси манобеъ ва дастхатњои мўътамади муаллиф тањия гардида,
дар сатњи болої ќарор гирифта бошад. Ин буд, ки дар куллиёти Садриддин
Айнї баробари роман, ќисса, осори илмии ў љилдњое њастанд, метавон гуфт,
бори нахуст ба дастрас ќарор мегиранд. Зеро як силсила маќолањои муњимми
устод Айнї дар солњои 20-30 дар маљалла ва рўзномањои тољикї бо имзоњои
мустаор интишор ёфта буданд ва њоло нахустин бор бо номи Садриддин Айнї
чоп мешаванд. Масалан, як силсила навиштањои ў бо имзоњои «С.М.», «К.С.»,
«С.Х.», «С», «Х», «Ќ.А.», «С.Ќ.», «С.А.» дар маљаллаи тољикии «Шўълаи инќи
лоб» ба табъ расидаанд, ки дар асоси ќайдњои худи нависанда дар љилди 9
куллиёт гирд оварда шуд ва дарљ гардид.
Дар бораи тартиби куллиёт боз илова намудан мехоњем, ки ба маќсади
осонтар гардонидани роњи истифода аз љилдњо ба ѓайр аз принсипи замони
иншои онњо боз љињати мавзўъњои асосии таълифоти Садриддин Айнї низ
ба назар гирифта шудааст. Ба њамин сабаб метавон гуфт, ки њамаи самараи
рўзноманигории форсию тољикии Садриддин Айнї (ба ѓайр аз маќолањои
маљаллаи «Оина», ки барои љилди охир гирд оварда шуд), сарфи назар аз санаи
таълифи он маќолањо дар як китоб мураттаб гардид. Ва ё љилди 10, сарфи
назар аз замони навишта шудан ва иншо гардиданашон, њамаи таълифоти
марбут ба таърихро дарбар гирифтааст, љилди 11 – осори адабиётшиносї ва
забоншиносии устод Айнї бошад, ба сабаби нињоят зиёд буданашон ба 2 ќисм
(китоби 1 ва 2) људо карда шуд…
Аз мушкилоти тартиб додан ва тањияи илмии љилдњои алоњида ба тарзи
умумї бояд гуфт, ки вай вобаста ба масъалаи ба даст даровардани як бахши
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маводди марбут ба осори Айнї аст. Бахше аз осори солњои 20-30, 36-38 нави
санда – чи назм, чи насру тањќиќот – на танњо дар архиви нависанда мављуд
набуд (баъзе дастнависњои муаллиф дар шароити мухталиф аз байн рафта
буданд), балки, гоњо, нусхањои чопї ва ё хаттии онњоро дар китобхонањои
шањрњои Осиёи Миёна пайдо кардан имконнопазир буд. Тањияи илмии
навиштањои солњои гуногун барои чоп, тавзењи номњо, воќеањои таърихї,
луѓат ва иборањо, ишорањо ва ѓайра љустуљўњои зиёд, баррасии архивњо
ва китобхонањои давлатї ва њатто архивњои шахсони алоњида, мутолиа ва
тањќиќи дар муддати солњои дарозро таќозо мекарданд. Бидуни анљом додан
ва бидуни иљро кардани ин амал, тањияи илмии куллиётро нафаќат мабнї бар
пояи илмї гузоштан имконнопазир мегардид, балки аз эњтимол дур набуд, ки
рафта-рафта баъзе камбудињои љузъии корамон ба нуќсонњои љиддї мубаддал
гарданд.
Яке аз љилдњои мураккабтарини куллиёт љилди 12 ба шумор меравад,
ки он луѓати нимтафсилии тољикии устод Айниро дарбар мегирад. Тањияи
илмии он љилд, монанди љилди таълифоти рўзноманигории куллиёт (љилди
9) ва љилди назм (љилди 8) љустуљўи илмї ва баррасии даќиќи чандинсолаи
махсусро талаб намуд.
Солњои 1954-1956 дар байни дастхатњои архиви шахсии Айнї як бастаи
ќисми мусаввадањои устод аз корњое, ки дар зарфи солњои зиёд барои таълифи
луѓати тољикї анљом дода буд, пайдо шуд. Дар натиљаи љустуљў ва кофтукови
архивњои дигар ошкор гардид, ки нусхаи аслии дастнависи луѓат, ки соли 1938
ба Нашриёти давлатии Тољикистон супурда шуда буд, аз байн рафта, баргњои
(вараќањои) бо нусхаи аслї татбиќ ва тасњењшудаи он низ, ки њамон ваќт барои
таќриз ва тањрир ба профессор Е.Э.Бертелс ба шањри Ленинград фиристода
шуда буд, аз архиви вай гум шудааст. Вале, хушбахтона бахши асосии нусхаи
дувуми баргњо (вараќањо) ба алифбои лотинии тољикї гузаронида шудаи
луѓати устод Айнї дар њолати тасњењ ва тањрир нашуда ва бо асли дастхати
муаллиф муќоиса нагардида дар архиви луѓатсозони Пажўњишгоњи забон ва
адабиёти ба номи Рўдакии Академияи улуми Тољикистон пайдо шуд, ки аз
солњои љанги дувуми љањонї боќї мондааст. Бо ин њама яке аз мушкилоти
љиддие, ки њамеша дар пеши назар доштем – њаљми воќеии луѓат ва ба чї
андоза пурра боќї мондани вайро аз рўи ин баргњои лотинии тољикї низ даќи
ќан равшан кардан номумкин буд, њарчанд бояд гуфт, ки ин вараќњо яќинан
аксари луѓатро ташкил медињанд…
Дар бораи њаљми њаќиќии луѓат худи муаллиф дар китоби «Мухтасари
тарљумаи њоли худам» соли 1949 чунин нигошта: «Аз соли 1936 то соли 1938
як луѓати забони адабии тољикро тайёр кардам, ки 15000 луѓат дорад» (ниг.
Куллиёт, љилди 1, сањ.99). Вале дар мактуби 2 июли соли 1938 ба номи раиси
Нашриёти Давлатии Тољикистон фиристодааш дар бораи луѓат чунин навишта
буд:
«Кори асосии луѓат, июли њамин сол тамом шуд, њамагї 629 сањифа (бо
сањифањои иловагї), таќрибан 11400 луѓат љамъ гардид, аз ин луѓатњо тахминан
50 фоизаш луѓатњоест, ки дар китобњои луѓати кўњна њаст ва 50 фоизи дигараш
халќї буда, баъзеяш дар адабиёт даромада бошад њам, то имрўз дар ягон
китоби луѓат љамъ нагардидааст.
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Нимаи он 50 фоизе, ки аз китобњои луѓат гирифта шуд, барои фањмида
хондани адабиёти классикии тољик ба љавонон лозим буда, нимаи дигараш
њамафањм аст, ки дар забони адабии тољик кор фармуда мешавад.
Чунон ки дар мактуби пештараам навишта будам, кори муњимми ин луѓат
бо асоси лотинї ба карточка (барг) гузаронидан аст. Ин корро ман танњо
наметавонам ва бе ман њам намешавад.
Дар ин бора ман фикр мекунам: агар Тољгиз (Нашр. Давл. Тољ.) ба Абду
шукур дар њамин наздикињо отпуск дода, ба Самарќанд фиристонад, дар ин љо
дар тањти назорати худам ин корро тамом мекунад…
Агар ба ин кор фармудани Абдушукур мумкин нашавад, мумкин аст, ки
аз Ањрорї истифода карда шавад. Ањрорї дар сари июл хонданашро тамом
карда, дар айёми таътил дар Самарќанд ё дар Сталинобод мешавад… Ба зудї
љавоб доданатонро мунтазирам. («Садои Шарќ», 1986, №4).
Ба њамин тариќ, чун нусхаи комили луѓати тољикии устод Айниро то имрўз
дар даст надорем, даќиќан маълум нест, ки пас аз тањрири охирин муаллиф
ба луѓаташ чї ном гузошта бошад. Фаќат дар яке аз вараќњои мусаввада, ки
дар архиви ў боќї мондааст, асар «Луѓати нимтафсили тољикї барои забони
адабии тољик» номида шудааст. Ба њамин сабаб ин асари пурарзиш, ки барои
омўхтани адабиёти классикї ва забони адабии мо таълиф гардидааст, бо ња
мин унвон интишор меёбад.
Масъалаи душвори тањияи илмии луѓат чунин аст. Азбаски, чунон ки
гуфта шуд, нусхаи комили луѓатро дар ихтиёр надорем, њайати тањририя ро
њи ягонаи тањияи илмии ин луѓатро писандид – роњи такмили мусаввадањо
ва вараќањои тасњењ нашудаи ќисми луѓат (албатта бо гузоштани ишорањои
махсус), ки дар архиви луѓатсозии Пажўњишгоњи забон ва адабиёти Академияи
улуми Тољикистон пайдо шуда буд ва дар фаъолияти илмии онњо ба кор бурда
мешуд. Аммо такмили ин луѓат њам фаќат як роњ дошт – роњи истифодаи ќайд
њои «Садриддин Айнї, ќайдњои луѓавї ва маънавї, эзоњоти нуктањои нозук»,
ки дар осори нависанда, њар љо – њар љо дида мешавад ва баррасии даќиќи онњо
ва муќоисаи тамоми мавод бо фарњангњои куњани форсї-тољикї. Ба ин љињат
кори такмил ва тањияи илмии луѓати тољикии устод Айнї дар чанд марњала
анљом ёфт.
Аз соли 1957 то соли 1965 архивњои Душанбе, Тошканд, Самарќанд ва
Ленинград омўхта шуд. Маводди ба дастдаромада ба алифбои имрўзаи тољик
гузаронида ва санљида шуданд. Барои ин кор аз аввал то охир, махсусан дар
мавридњои норавшан ва шубњанок ба фарњангњои мављудаи классикии форсу
тољик мурољиат кардан лозим омад. Баробари ин, аз чандин асари Айнї
ва чопњои осори классикон, ки тањия кардааст ва ё аз назари ў гузаштааст
(«Рўдакї», «Фирдавсї», «Ибни Сино», «Лайлї ва Маљнун»-и Низомї, «Бўс
тон»-и Саъдї, «Њофиз», «Бедил», асарњое, ки дар љилдњои 1,3,4,6,7 куллиёт
омадаанд, «Ёдгорї», «Љанги одаму об») луѓат ва эзоњоти муаллиф љамъоварї
шуд. Ин ќисмати кор, ки аз оѓоз то ин дам бо кўшиши тартибдињандаи куллиёт
(Камол Айнї) анљом дода шуда буд, боз аз тарафи Њафиз Рауфов дар марњалаи
дувуми кор такмил гардид.
Дар марњалаи дувум – љамъоварии баќияи луѓатњо аз осори устод Айнї
ва ба тартиб даровардани тамоми мавод аз назари шеваи луѓатсозии замон ва
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тартиб додани мифтоњи арабї ва навишти арабии калимањо ба зиммаи ба чоп
тайёркунандаи дувуми љилди 12 (љилди луѓат) Њафиз Рауфов гузошта шуд, ки
вай аз соли 1966 то соли 1969 ин ќисмати корро анљом дод. Назорати љараёни
чопи китобро дар марњалаи охирин њайати тањририя ба зиммаи Рањим Њошим
њамчун виростори (муњаррир) љилди 12 куллиёт вогузор намуд.
Бояд гуфт, ки тањияи китоби луѓат дар тамоми марњалањо дар асоси ба
назар гирифтани машваратњои адибон ва луѓатшиносони љумњурї анљом
дода шуд. Ба њамин тариќ тамоми корњои илмии марбут ба маводди луѓати
тољикии устод Айнї – тањия, такмил, тањрир ва муњокимаи луѓат дар шўрои
илмии Институти забон ва адабиёти Академияи Улуми Тољикистон 11 марти
соли 1969 ба итмом расонида шуд ва њамон сол луѓат дар 1200 сањифаи маъ
мул (1000 сањифа луѓат ва 200 сањифа мифтоњи арабї) ба «Ирфон» барои
чоп пешнињод гардид. Инак, имсол ба муносибати љашни бузурги таърихии
Љумњурии Тољикистон луѓати устод Айнї дар силсила љилдњои куллиёти устод
ба дастраси хонандаи тољик ќарор хоњад гирифт.
Акнун лозим медонем, ки диќќати хонандагон, адибон ва ањли тањќиќро
ба як љињати дигар – ба чигунагии мусаввадањои луѓати тољикии устод љалб
намоем.
Поинтар баъзе љузъиёти мусаввадањои луѓатро зикр намуда, аз хонандаи
мўњтарам хоњиш дорем, ки ба ин муносибат тааљљуб накунад. Зеро мањз ња
мин мусаввадањо бо тамоми нишона ва љузъиёташон буданд, ки ба мо ба
сифати роњнамои асосї дар кори пайдо кардан ва ба луѓати Айнї нисбат
додани манбаъњои дигари корамон хидмати шоистаи муайянкунандагиро адо
карданд, њамеша барои мо бурњони ќотеъ буданд.
Мусаввадањои луѓати устод аз 3 гурўњ иборат буда, дар як бастаи коѓазпеч
љойгир шудаанд. Дар болои ин баста бо дасти Айнї навишта шудааст: «Ба
мусаввадањои луѓати тољикї дахлдор аст». Ин мусаввадањо дар як навъ
коѓази хеле оддии он солњо ба андозаи таќрибан 30,5х25 см, навишта шудаанд
ва санади ягонаи аёнианд аз тањќиќот ва баррасињои муаллиф дар бобати
таълифи нахустин луѓати тафсилии тољикї дар замони навин.
Як бахши бастаи мусаввадањо аз 7 вараќ иборат буда, намунаи оѓози кори
муаллиф мебошад, зеро дар ин вараќњо баробари баъзе ќайдњои эзоњї бештар
калимањои нодири ба истилоњ «духўра» зикр шудаанд, ки баъзан ба манбаъ
ишора меравад, баъзан ба мисоли шоњид. Яке аз ќайдњои ин бахш чунин аст:
«Луѓатњое, ки маънояшон дигар шудааст: суфта, поѓунда, пойгоњ, пойгањ, бар
баст, ба рўй давидан, эзор, эзори девор, эзора, сафедпо».
Як намунаи дигари мусаввадаи оѓози кори луѓат: «Об ба дасти касе рехта
натавонистан – 1) ба хидматгории ў сазовор набудан; 2) дар ягон сифати хуб
аз вай бисёр паст будан. 1. Дар ин маънї Салим гуфта:
Биё, зоњид, ки дар соѓар шаробе њаст риндонро,
Ки Кавсар об натвонад ба дасти поки ў резад.
«Обгардиш – бемориест, ки ба сабаби дигаргунии обу њаво пайдо мешавад.
Дар ин маънї гуфта шудааст:
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Дорад ба базми мастон љоми шароб гардиш,
Зоњид наёяд ин љо аз бими обгардиш».
Бахши дигари мусаввадањо аз 19 вараќ иборат буда, сањифањоеанд, ки аз
рўи онњо барои нусхаи охирин покнавис шудааст (7, 17, 71, 70, 63, 68, 69, 59, 72,
74, 79, 94, 227, 228, 229, 230, 240, 239 ва як вараќи бераќам). Ин бахши 19 вараќа
усули кори муаллифро дар марњалаи охир ва чигунагии дастнависи луѓатро
ба мо нишон медињад, ки онро муаллиф пас аз 5 июли соли 1938 ба Нашриёти
Давлатии Тољикистон фиристода буд.
Бахши саввуми мусаввадањо иборат аз 2 тањрири дебочаи муаллиф аст, ки
вай барои луѓат навишта будааст. Дар пушти вараќи яке аз онњо, ки тањрири
аввал аст, ќайд шудааст: «Мусаввадаи сарсухани луѓати тољикї». Дар аќиби
тањрири дувуми дебоча – «Табйизшудаи сарсухан», яъне «сарсухани покнавис
шуда».
Муќоисаи ин ду тањрири сарсуханро ба мавриди дигар мавќуф гузошта,
њоло ба матлаби асосї мегузарем. Бояд гуфт, ки сарсухани муаллиф дар ваќти
тањияи илмї ва дар кори такмили луѓат бо маводди осори худи Садриддин
Айнї ва барои бодиќќат ва боэњтиёт рафтор кардан нисбат ба маводди ба
даст даромадаи луѓат ањамияти бузург, арзиши илмї ва њаќќи роњнамои корро
дошт.
Профессор Е.Э.Бертелс, ки ин луѓат соли 1938 барои таќриз ва тањрир
ба вай фиристода шуда буд, пас аз мутолааи дастнавис баъзе мулоњизањои
худро дар мактуби људогона ба муаллиф баён кардааст. Ин мактуб аз љињати
бањо додан ба ин луѓат аз тарафи як донишманди мўътабари фарњанги мо хеле
муњим мебошад.
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Дар борАи «Муќаддима бар
луѓатномаи Дењхудо»
Соли 1373 (1994) як љилди вижа бо номи «Муќаддима бар луѓатномаи
Дењхудо» — Алиакбари Дењхудо (зери назари устод Муњаммад Муин (то озар
моњи 1345) ва устод Сайид Љаъфари Шањидї) ба ќалами гурўње аз нависандагон
интишор дода шуд. Дебочаи кўчаки хешро барои маљмўа устод Ѓулом Ризои
Сутуда бо лафзи ширини сипосгузорї чунин оѓоз намудааст: «Ба лутфи
Парвардигор ва бо њимояти авлиёи бузургвори Љумњурии Исломии Эрон ва ба
њиммати дањњо муњаќќиќ ва муаллифу виростор, бори дигар асари гаронќадри
«Луѓатнома»-и Дењхудо бо бањраоварї аз мадади илмии устод доктор Сайид
Љаъфари Шањидї ба зевари табъи маќбул ороста гашт».
Ин бузургкитоби «Муќаддима бар луѓатномаи Дењхудо» аз панљ бахши
асосї иборат буда, њамаи онњо ќобили мутолиа ва истифодаи амиќанд, зеро
баёни матолиб орї аз њар гуна сиёсат буда, комилан мавзўи фарњанг ва фар
њангшиносии даќиќи илмиро дарбар доранд.
Дар бахши нахуст («Луѓатнома») маќолаи доктор Алиакбари Сиёсї (Зу
њури луѓат ва мулозамати он бо маънї) ва тарљумаи форсї аз муќаддимаи Ибни
Халдун (Дониши луѓат) мутааллиќ ба ќалами Муњаммад Парвини Гунободї
омадааст. Пасон ин бахш маќолаи муфассали доктор Эњсон Ёршотирро дорад
бо унвони «Забонњо ва лањљањои эронї» (забонњои эронии куњан; забонњои
эронии миёна; забонњо ва лањљањои эронии кунунї).
Дар маќолаи устоди Донишгоњи Ню-Йорк Эњсони Ёршотир баёни ма
толиб мабнист бар навиштањои эроншиносони кишварњои Шарќу Ѓарб, аз
љумла осори донишмандони ин риштаи эроншиносии собиќ Иттињоди Шўравї
истифода шудааст (ба хусус дар матлаби забонњо ва лањљањои эронии кунунї).
Ин маќолаи мустанади моломол ва пуропур аз руљўъ, шавоњид ва намуна аз
забонњои гуногуни хонаводаи эронї аз бостон то ин замон барои мутолиаи
назарияи забоншиносї низ муњим аст. Ба њамаи ин ба назар чунин мерасад, ки
дар ин маќола далели кофї барои равшанї андохтан бар маншаъ ва бункадаи
забони порсии дарии варорўдї ва хуросонї дида намешавад. Ба дунболи ин
маќола се навиштаи доктор Муњаммад Муин оварда шудааст (Авасто; Порсии
бостон; Пањлавї).
Фасли сеюм (Авомили фасоди луѓат) ва фасли чањоруми ин бахш «Вазъи
луѓот» низ ба ќалами зиндаёд устод Муњаммад Муин мутааллиќ аст. Ин фасли
чањорум мавзўи нињоят љолибро дар бар дорад: «Луѓати форсии Ибни Сино ва
таъсири онњо дар адабиёт». Зеро ин љо аз Ибни Сино ва Берунї «Донишнома»
ва «ат-Тафњим», мавзўи луѓати муштарак, луѓати порсї дар осори Ибни
Сино, њамчунин аз ёрон ва шогирдони Ибни Сино низ сухан рафта; пасон дар
бораи Абубайди Љузљонї, Носири Хусрав, Ѓазолї, Афзалиддини Кошонї,
Насируддини Тўсї ва чанд мавзўи дигар баррасї шудааст. Устод Муин ба
хулосае омадааст, ки истилоњоти барљастаи порсї ё мураккаб аз тозї ва порсї,
ки Ибни Сино тартиб додааст, бад-ин ќарор аст: мантиќ 204, табиї 201, илоњї
474 (љамъан 889) калима, рисолаи рагкушої 150 луѓат ва њамагї 1039 луѓат ва
агар такрорњо лаѓв шаванд, «1000 луѓати басит ва мураккаб хоњад буд».1
Устод бархе аз ин луѓат ва истилоњотро, ки аз осори Ибни Сино истихрољ
намудаанд, барои ањли замон эзоњ додаанд. Ин чунин маъноро дорад, ки он
луѓат барои форсии имрўзаи Эрон хос нест ё кам ба кор бурда мешавад. Вале
бояд таъкид намоем, бисёре аз ин луѓот имрўз дар забони порсии дарии тољикї
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зинда, роиљ ва дар амаланд. Яъне ин гуна луѓатњо аз захираи асосии порсии
варорўдї ва хуросонї мањсуб мебошанд. Масалан: истодан – ќоим будан; ба
хост – билирода; бисёрї – касрат; тануманд, танумандї – љисмонї; људої –
ѓайрият; сарбасар – мусовї; моягї – моддият, модда будан; якї – вањдат; оинаи
сўзон – оинаи муњарриќа; афкандани гумон – тавлиди шак; андармиён афтода
— ал-воќеъ фї-л-васат; истодагї ба худии худ – ќоим биззот будан; истода
будан – ќоим будан; пора шудан – таљаззо; љони сухангўй – нафси нотиќа;
љунбишдор – мутањаррик; љунбиши рост – њаракати мустаќим; љунбиши гирд
– њаракати мустадир; чањоргўша будан – мураббаъ будан ва садњо вожа ва
ибороти дигари монанди инњо.2
Дар бораи забони «Донишнома»-и Ибни Сино Садриддин Айнї соли 1939
навиштааст: «Забони ин китоб форсии соддаи-тољикї буда, 5 илмро дарбар
мегирад...»
Пасон ин муаллиф суханони зайли Ибни Синоро аз «Донишнома» оварда
аст:
«Китобе тасниф кунам ба порсии дарї, ки андар вай аслњо ва нуктањои 5
илм аз илмњои њикмати пешинагон гирд оварам ба ѓояти ихтисор. Яке илми
мантиќ, ки вай тарозу аст ва дувум табииёт он илми чизњост, ки ба њисс бишояд
дидан ва андар љунбиш ва гардишанд ва саввум – илми њайат ва нињоди олам
ва њоли љунбиши осмонњо ва ситорагон, чунон ки боз намудаанд чун бишоист
њаќиќати он донистан ва чањорум – илми мусиќї ва боз намудани созї ва
носозии овозњо ва нињодани лањнњо ва панљум илми он чи берун аз табиат
аст...»
Дар тавзењи ин гуфтањои Ибни Сино Садриддин Айнї чунин хулоса карда
аст:
«Мо дар ин чанд сатри муќаддима мебинем, ки ин донишманди бузург
мавзўъњои илмиро чї ќадар содда навиштааст, ин олими љањонї, ки њама
тањсил ва фаъолияти илмии худро дар забони арабї гузаронидааст ва дар
бораи ќоида, хусусият ва луѓати араб дањњо љилд китоб таълиф кардааст, ваќте
ки хостааст ба забони модарии худ китобе таълиф кунад, чї ќадар ќобилияти
забони илмї шудан доштани ин забонро – забони форсии тољикиро нишон
дода тавонистааст».3
Гунае, ки дар боло дида шуд, Садриддин Айнї забони «Донишнома»-и
Ибни Синоро ба се таркиб номидааст, ки албатта њар се як маъноро дорад:
«забони ин китоб форсии содда – тољикї...», забони форсии тољикї» ва «пор
сии дарї».
Ин муаллиф дар тавзењи хеш чунин нигоштааст:
Порсии дарї – инро «форсии љадид» њам меноманд ва муќобили порсии
пањлавист. Ин забон баъди аз сўи арабњо мањв карда шудани забони форсии
пањлавї дар аввалњои исломият дубора аз тарафњои Бухоро ва Хуросон бар
асоси забони суѓд ва пањлавии кўњна бо њамроњ шудани баъзе калимањои арабї
сар бардошт ва номи форсии љадидро гирифт».4
Устод Муин дар фасли «Таъсири луѓоти порсии Ибни Сино дар адабиёт»
аз ёрон ва шогирдони Шайх мутарљим ва шорењи гумноми «Ќиссаи Њай ибни
Яќзон»-ро ба унвони пайгири шеваи луѓатнигории устод ном бурда, намунањое
аз луѓот ва истилоњоти муштараки Ибни Сино ва муаллифи гумном ва шарњи
онро барои имрўзињо овардааст:
омезиш – ихтилот; устувор доштан – бовар кардан; андар ёфтан — идрок;
инљањонї – дунявї; бўиданї – машмум; пазирої — ќобилият; пайвастагї – ит
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тисол; тан – љасад; табиш — њарорат, изтироб; љонвар – њайвон; чашиданї
– мазуќ; душхор – мушкил; дам задан – танаффус; равон – нафс; шинохтан
– маърифат; фармонбардор — мутеъ; њаст – мављуд.
Луѓоти љолиби таваљљўње аз муаллифи гумном ва Ибни Сино: ободоникун
– таъмиркунанда; омехтан – ихтилот; андеша кардан – тафаккур; будан – вуљуд;
беоромї – адами сукун; пўшиданї – малбус; хўрданї – маъкул ва ѓайра.5
Устод Муин хулоса намудааст: «Аз муќоясаи се бахши аввали «Донишнома»
(мантиќ, илоњї, табиї), ки ба ќалами Ибни Сино аст, бо бахшњои дигари он
китоб, ки ба ќалами Љузљонї аст, луѓоти муштараки зайл омада» ва пасон
мисолњои зиёде дар тасдиќи гуфтаи хеш оварда, намунањои фаровон аз луѓоти
Љузљонї ва ба пайравии Ибни Синоро низ зикр намудааст.6
Барои мо нињоят муњим аст, ки устод Муин ба мавзўи «пас аз ањди Ибни
Сино» руљўъ намуда собит кардааст, ки Носири Хусрав яке аз пайгирони
собити Ибни Сино дар ба кор бурдан ва истеъмоли вожа ва истилоњоти
фалсафї мебошад. Вай навиштааст: «Аз муќоясаи осори Носири Хусрав бо
осори Ибни Сино истилоњоти илмї ва фалсафии бисёр ба даст меояд, ки њар
ду донишманд ба кор бурдаанд».7
Дар бораи Носири Хусрав устод Муин гуфтааст:
«Носир чун њуљљати љазираи Хуросон (Варорўд – К.А.) ва мубаллиѓи
мўътаќадоти исломї буд, мусаннафоти худро ба забони мардум, яъне форсии
дарї, навиштааст...»8
Инак намунањое аз истилоњоте, ки њар ду донишманд ба кор бурдаанд:
орамида – сокин; омезиш – ихтилот; андарёбанда – мудрик; андар ёфтан – ид
рок; бахост – билирода; басудан ва басовидан – ламс кардан; бисёрї – касрат,
тааддуд; бўиданї – машмум; парвариш – тарбият; чашиданї – мазуќ; хост –
ирода; рањоиш – наљот, халос; зоиш – тавлид; шумор – адад; шунавої – сомеа;
моя – модда; миёнљї – восита; миёнгин – васат, мутавассит; нигаранда – би
нанда, босира; нињод – вазъ, табъ.
Илова бар он ки оварда шуд, аз истилоњоти муштараки Ибни Сино ва
Носири Хусрав чанд намуна аз вожањои асили порсии дарї ё омехта бо тозї,
ки Њаким Носири Хусрави Ќубодиёнї дар навиштањои хеш ба кор бурдааст
(кор фармудааст): амрпазир – ќабулкунандаи амру фармон; борикандеш
– даќиќ-ул-фикрат; банохост – билоирода; будиш – вуљуд; пазиранда – ќо
бил; донишљўй – толибилм; раванда – роиљ; сохтагї – иттињод, созиш; санги
оњанкаш – оњанрабо; суратпазир – ќобили сурат; суратгар – мусаввир;
илмпазир – ќобили илм; илмљўй – толибилм, донишљўй; коркун – фоил; коргар
– муассир; кунљидгарї – тавлиди кунљид; нафси сухангўй – нафси нотиќа;
нурпазир – ќобили нур; нурдињанда – мунир.
Гунае, ки дида мешавад, таќрибан њамаи вожа ва истилоњоти муштараки
Ибни Сино ва Носири Хусрав ва вожа ва истилоњоте, ки хоси Њаким Носири
Хусрав њастанд, то имрўз дар байни тољикон кор фармуда мешаванд, яъне
вижаи забони порсии дарии Варорўд ва Хуросон њастанд ва дар њилол
(ќавсайн) муродифњои онњо, яъне вожањои роиљи имрўз дар Эрон аз љониби
устод Муин пешнињод шудаанд.9
Баррасињои вожашиносии устод Муњаммад Муин ошкор намуда, ки бархе
аз луѓоти порсї ва мураккаб аз порсї ва тозии вижаи Ибни Сино дар «Кимиёи
саодат»-и бузургтарин донишманди нимаи дувуми ќарни панљуми њиљрї
Њуљљат-ул-ислом Имом Абўњомид Муњаммад ибни Муњаммад ибни Муњаммад
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Ѓазолии Тусї (450-505=1058-1111) ба кор рафтааст. Ин љо бояд гуфта шавад,
ки сарфи назар аз ихтилофоти фикрї, ки Имом Ѓазолї бо фалосифа доштааст,
вай ба Форобї ва Ибни Сино эътиќоди ќавии худро эълом намудааст. Вай
навиштааст: «Дар миёни фалосифаи исломї танњо ба ду тан – устоди бузург
Форобї ва Ибни Сино итминон дорем, ки матолиби фалосифаро бењтар ва
сарењтар аз њама кас наќл ва тањќиќ кардаанд. Ин аст, ки умдаи назари мо ба
фалсафаи муаллими аввал, яъне Аристотолис аст аз тариќи ривоят ва тањќиќи
Форобї ва Ибни Сино».10
Ин андешаи Имом Ѓазолї далели комил аст бар он ки вай бино бар
алоќаи фикрии хеш дар вожагузинии фалсафї пайрав ва пайгири Ибни Сино
будааст. Инак чанд мисол аз вожа ва истилоњоти муштараки Ибни Сино ва
Имом Ѓазолї аз муњимтарин таснифи ў ба форсї «Кимиёи саодат» бо тавзењи
устод Муњаммад Муин:
љон (нафс, рўњ), љунбонидан (тањрик, њаракат додан); чигунагї (кайфият);
хост (ирода); гавњар (љавњар); њастї (вуљуд).
Устод Муин бархе луѓоти дигар аз «Кимиёи саодат» истихрољ намудааст,
ки дар осори Ибни Сино дида нашуда, вале ба сабк ва шеваи бунёнгузори
истилоњоти илмии порсии дарї сохта шудаанд:
бузургхештанї (худро бузург ангоштан); бињишти рўњонї (љаннати
рўњония); бе чигунагї (адами кайфият); бе чї гуна (бидуни кайф); порсо
(муттаќї); пиндор (вањм); дўзахи рўњонї (љињаннами рўњонї); сухан чидан
(наммомї кардан); намудгор (намуна ва нишон); ёфта (мављуд).11
Яке аз њакимони номии ќарни њафтуми њиљрї (13 милодї) Афзалиддини
Кошонї маъруф ба Бобо Афзал, нависандаи бисёр кутуби форсї, нисбат ба
Ибни Сино таваљљўњи вижа доштааст. Ба ин љињат вай ба сабки вожагузинї
ва истилоњсозии Шайх пайгир ва пайрав буда, дар ин боб байни онњо бисёр
њамоњангї дида мешавад. Намунањо аз луѓати муштараки Ибни Сино ва Бобо
Афзал аз баррасињо бо тавзењи устод Муњаммад Муин:
орамида (сокин); анбозї (ширкат); бўёї (шомма); биної (босира); пў
шидагї (истор); пазиро (ќобил); пазирої (ќабул); пайвастагї (иттисол);
љунбонанда (мутањаррик); љунбиш (њаракат); чањорсўї (чањоргўша будан,
мураббаъ будан); дониста (илм, маълум); дарозї (тўл); забаррин (фавќонї);
зерин (тањтонї); сабукї (хиффат); шумор (андоза, адад); шинохт (маърифат);
шунавої (сомеа); куниш (феъл); кунанда (фоил); гаронї (сиќл); гирдї (доира
будан); гавњар (љавњар); моя (модда); мардумї (инсоният); ном (исм); ниру
(ќувват); ёфт (идрок, виљдон).12
Илова бар ин вожањои муштарак, ки дар осори Ибни Сино ва Афзалиддини
Кошонї ба кор бурда шудаанд, Њакими донишманд истилоњоти зиёди илмї
дорад, ки на ба шеваи Ибни Сино, балки ба сурати вижаи хеш дар осораш кор
фармудааст. Намунаи онњоро устод Муњаммад Муин истихрољ намуда, дар
тањќиќоти хеш бо тавзењи замонї овардаанд.13
Насируддини Тўсї (597-672=1200-1273) – бузургтарин донишманди ќарни
њафтуми њиљрї (13 милодї), нависандае, ки силсилаи асарњояшро бештар ба
забони порсї нигошта, њол он ки он замон аксарият таълифоти хешро ба
тозї менавиштанд. Навиштањои волои ин шахси порсинажод дар мавзўъњои
њикмати назарї, њикмати илмї, њайат ва нуљум, риёзиёт, улуми табиї, улуми
динї, улуми макнуна, фунуни адаб, таърих, љуѓрофиё, тасаввуф ба забони
порсии асил нигошта шудаанд.14
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Устод Муњаммад Муин дар бахши «Мухтассоти кутуби форсї»-и Хоља
– асари ин пешоњанги донишманди он замон «Ахлоќи Носирї»-ро (тарљума ва
тањзиби таълифи Ибни Мискавайњ) тањлил намуда, хулоса мекунад, ки «Хоља
Насир ба акси Ибни Сино дар садади тарљума ва эљоди луѓот ва истилоњоти
форсї ба љои луѓат ва истилоњоти арабї барнаёмада, балки њамон луѓоти
маъмули асри худро ба кор бурдааст».15
Инак намунањо аз муќоисаи истилоњоти Насируддини Тўсї ва Абуалї
Ибни Синои Бухорої:
Аз Хоља Насируддин: макон, њайвон, тўл, арз, фоил, фаъолият, феъл,
ќабул кардан, модда, муњдас, вуљуд.
Аз Ибни Сино: шояд буд, љонвар, дарозо, дарозї, пањно, куно, кунандагї,
куниш, пазируфган, моя, карда, њарояндагї будан.
Намунањо аз луѓот ва мусталањоти маъмул дар он аср бо тавзењашон,
ки дар асарњои Хоља Насир дида шудаанд: андўњгин (ѓамгин); баргирифтан
(нигоњ пазируфтан); бозпас нигаристан (ба аќиб нигањ кардан); ба барг
доштан (ќувват додан); бахоб гирондан (ќасди хобидан кардан); баддилї
(тарс); тухмдор (дар мавриди дарахтон); чиз (шайъ); хиромидан (рафтан ба
ноз ва такаллуф); хазв (оби дањон); хост(ирода); дурафшидан (дурахшидан);
дурудгар (наљљор); боз гирифтан (даст кашидан); даст фурў гузоштан (даст
поин андохтан); дўш љунбонидан (њаракат додани шона); сабуксорї (хиффат,
адами тамкин ва виќор); шитобзадагї (таъљил); шикампараст (бисёрхор);
кардан (феъл); гардан каж кардан (каљ нигоњ доштани гардан); гушн додан
(борвар кардан, мояи обистанї додан); гавњар (љавњар); мевадор (мусмир);
нобудан (адам); ночиз (лошайъ); нокардан (адами феъл); нестї (адам); њастї
(вуљуд).
Бояд гуфта шавад, ки бархе аз ин луѓот дар «Донишнома»-и Ибни Сино
низ дида шуда, вале аксари луѓот ва истилоњоти боло имрўз дар забони мардум
ба кор бурда мешаванд, ки устод Муин онњоро аз назари хеш дар хилол шарњ
додаанд.16
Ин тањќиќоти устод Муњаммад Муин, ки дар мавзўи «Вазъи луѓот»
нигошта шуда, бо нигоње бар навиштањои фирќаи Озаркайвон ва истихрољи
луѓоти муњим аз рисолањои онон ба поён мерасад ва комилан равшан аст, ки
барои таърихи забон нињоят муњим мебошанд.17
Ќисмати љалби таваљљўњи «Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо» «Фарњангис
тон» аст. Ва ин боб бо маќолаи устод Саид Нафисї «Фарњангистони Фаронса»
шурўъ мешавад, зеро гунае, ки ишора намуданд, Фарњангистони Фаронса
сармашќи њамаи фарњангистонњо ба шумор меравад.18
Пасон маќолаи «Таърихчаи Фарњангистони Эрон» омада мутааллиќ ба
ќалами доктор Ѓуломалии Раъдаи Озарахш аст. Нахустин гомњо барои бунёди
Фарњангистон, њафт комиссиюни асосии он, созмони Фарњангистон бо зикри
нахустин раиси Фарњангистон Муњаммадалии Фурўѓї (Закоулмулуки Дувум)
ва асомии кулли аъзои он-ин аст мавзўи ин ќисмат. Пайваст ба ин матолиб
маќолаи доктор Исо Содиќ «Тавзењ дар бораи таърихчаи Фарњангистон» дарљ
шудааст. Бояд гуфт, ки ин Фарњангистон дар замони хеш корњои муњимми
пурарзише анљом додааст. Аз љумла барои мо нињоят љолиб аст, ки Фарњангистон
бо унвони куллии «Пешнињоди шумо чист?» силсилаи интишорот эљод намуда
буд. Вожањои омўзишї ва санъати гоз; вожањои китобдорї; бахше аз вожањои
улуми иљтимої; номи донишњо, фанњо ва њунарњо; бахше аз вожањои роёнаї,
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компютерї; бахше аз вожањои пизишкї; бахше аз вожањои физика, риштаи
электроник; ва ѓайра.
Ба ин муносибат бояд гуфт, ки ин љузвањо он замон аз љониби Фарњангис
тони Эрон ба марокизи фарњангии кишварњои порсизабон ба бахшњои
эроншиносии Донишгоњњои љањон ва шахсиятњои варзидаи риштаи фиќњ-уллуѓоти эронї ирсол мегардид ва ба посухи «Пешнињоди шумо чист?» љавоб
њам мегирифт. Гумон меравад, ки ин тариќи коргузорї барои рушди равобити
фарњангї ва њамгуна намудани вожањо ва истилоњот холї аз фоида набуд. Ва
њоло ки дар Эрон се фарњангистон – Фарњангистони забон ва адаби форсї (бо
раёсати љаноби оќои доктор Ѓуломалї Њаддоди Одил), Фарњангистони улум
(бо раёсати љаноби оќои доктор Алии Шариатмадорї) ва Фарњангистони
улуми пизишкї (бо раёсати љаноби оќои доктор Эраљи Фозил) бо сарпарастии
куллии раиси њайати уламои фарњангистонњои ЉИЭ љаноби оќои доктор
Њасани Њабибї фаъолият доранд, њамон хушамал ва суннати неки зикррафтаро
дар пояи нави замонавї идома ва рушд медињанд.
Ќисмати шашуми «Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо» – «Дастури забони
форсї» нигоштаи устоди мумтоз Љалолиддин Њумої аст. Ин љо баррасии
вижаи љолиб омадааст бо унвони «Забони форсї нањву сарфи комил дорад
ва мўњтољ ба таълиф ва тадвин аст». Баррасии устод Љалолиддин Њумої як
нигоњи муфассали даќиќи донишмандонаи муњаќќиќ бар гузаштаи илми сарфу
нањви форсї, руљўи комил бар нукоти он, тањаввули таърихии он ва нињоят
наќле аз таълифоти ин устод дар ин боб аст.19 Ин мавзўъ баъдан дар китоби
доктор Мањинбону Сонеъ низ муфассал баррасї шудааст.
Ќисмати нињоят пурарзиши «Муќаддима» маќолаи њафтум «Имлои фор
сї» баррасии устоди донишгоњ марњум Ањмади Бањманёр аст. Медонем, ки
матлаби имлои форсї масъалаи мураккаб ва сарпечидае аст. Зеро дар тўли
таърих дар ин ришта дар њељ замон ва дар њељ макон њамоњангии куллї вуљуд
надоштааст. Мешавад гуфт, ки дар гузашти таърих дар шањрњо ва њавзањои
асосии фарњангии порсизабонони љањон дар имлои забони порсї суннатњои
минтаќавї бештар дар амал будааст. Ва таваљљўњи љиддї бар ин матлаб низ аз
замони бунёди Фарњангистони Эрон оѓоз ёфтааст. Марњалаи болої баррасии
имлои забони порсї мешавад гуфт, ки дар силсила интишороти Бунёди
фарњанги Эрон бо сарварии устод Парвиз Нотили Хонларї ва дар интишороти
Бунгоњи тарљума ва нашри китоб дар «Маљмўаи мутуни форсї» зери назари
донишманди бузургвор устод Эњсон Ёршотир риоят шуда буд. Вале ќавоиди
имло, ки он гоњ риоят мешуд, низ нисбатан шартї буд ва маќсуди якнавохт
сохтани нашри мутуни форсї пазируфта шуда буд.
Маќолаи Ањмади Бањманёр баррасии љиддии нукоти имлои порсї аст
ва дар ин љо тањќиќи масалан, њамза дар вожањои форсї, дар оѓози калимот,
њамза дар каламоти арабии мустаъмал дар форсї, дол ва золи форсї ва ѓайра
то таркиби ду калимаи бо њам ва бисёр нуктањои бањсноки имло омадааст.
Бахши дувуми «Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо» – «Фарњангњо» (с. 133281), «Фарњангњои форсї» аз Саид Нафисї, «Муаррифии баъзе фарњангњои
муњим» аз Саид Нафисї, Абдуалии Тоат, Содиќи Киё, Алиасѓари Њикмат,
Саидмуњаммадалии Донюл, Ислом, Муњаммад Муин, устод Саид Љаъфари
Шањидї, Султоналии Султонї. Мавзўи «Фарњангњои арабї ба форсї» аз
љониби Алинаќии Мунзавї баррасї шудааст.20
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Китобшиносии фарњангњои форсї-аврупої, ки нуфузи забони форсиро
дар забонњо ва кишварњои ѓарбї намоиш медињад, аз љониби китобшинос ва
нусхашиноси маъруф устод Эраљи Афшор тадвин ва тањќиќ шудааст.21
Бахши саввуми «Муќаддима» ба шахсияти бузурги Алиакбари Дењхудо
махсус аст, нигоштаи Муњаммад Муин ва Сайидњасан Таќизода. Ва нињоят
бахши чањоруми «Муќаддимаи Луѓатнома» дар чигунагии ин волоасар ва
созмони он аз Муњаммад Муин, Алиакбари Дењхудо. Бахши панљум такмилаи
муќаддима – мавзўи саргузашти Луѓатнома, ёддоштњои парокандаи Дењхудо
барои «Муќаддимаи Луѓатнома», номањои шахсиятњои волои фарњангї дар
боби Луѓатнома ва матолиби мухталифи дигарро дарбар дорад. Дар поёни
ин нигоњи куллие, ки бар «Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо» анљом дода
шуд, боз њам ба гунаи кулли таъкид намудан шоиста аст, ки «Муќаддима»
як баррасии даќиќи дастаљамъии адибони муњаќќиќи воломаќом аст. Гуфтањо
ва навиштањои ин шихсиятњои њар кадом дар риштаи хеш донои замон ва
мардони мусаллами фарњанги эроншиносии љањон, нињоят даќиќ ва ќобили
ќабул ва њатто мешавад гуфт, ки аксаран эроднопазиранд. Ин бузургкитоб
бо унвони «Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо» бе шакку шубња дар сатњи як
доират-ул-маориф аст дар фиќњ-ул-луѓоти эроншиносии љањон ва мешавад
тасдиќ кард, ки њамчунин асаре ба забони форсї то ба њол дар њељ замоне ва
њељ маконе, ба љуз Эрон, ба вуљуд наёмадааст.
Ёдовар шудан љоиз аст, ки дар Љумњурии Тољикистон дар зарфи солиён,
њамчунин дар марокизи эроншиносии Санкт-Петербург, Маскав ва бархе
аз марокизи ховаршиносии кишварњои муштарак-ул-манофеъ низ илми
луѓатшиносї ривољ ёфта, мардони донои ин ришта фаъолият доштаанд ва
доранд. Осори онњо аз љониби њавзањои эроншиносии љањон хуш пазируфта
шуда, ќисман ба забонњои аврупої тарљума ва интишор ёфта ва дар маќолаи
шахси донои ин ришта устод Эраљи Афшор асосан омадааст. Ва агар ин
маводди муњимми марбут бо фиќњ-ул-луѓоти Эрону тољикшиносї бар на
виштањои бузургони фарњанги эронї, ки шаммаи таълифоти онњо дар
«Муќаддима» овардааст, ба сурати як китоби дигар љамъ шавад, арзиши
волокитоби «Муќаддима» боз њам мушаххастар ва баррасии фиќњ-ул-луѓоти
форсї амиќтар ва густардатар хоњад гардид.
Хулоса, китоби вазини «Муќаддимаи Луѓатномаи Алиакбари Дењхудо»,
алломаи зиндаёд, худ як тањќиќи воло дар фарњанги бузурги форс-тољик,
як баррасии муњим дар тањаввули луѓот ва истилоњоти порсии дарї аст.
Њамчунин он дар таърихи Фањангистони забон ва адаби форсии Эрон сухани
илмии баланд мањсуб буда, бузургкитобест лозим ва судманд нафаќат барои
њар пажўњишгари илми забону адаб. Ин волонигориши гурўњи барљастаи
донишмандони дар кори хеш мусаллам чї аз гузаштагон ва чї аз муосирини
барњаёт, пояи нав, марњалаи тозае аст дар илми адаби форсизабонони љањон.
Гузашта аз ин, «Муќаддима» роњнамои фавќулоддае барои мост бо тамоми
њастї ва пуррагии маънои ин вожа ва мешавад гуфт, ки вай худ бо вазъи
шоиставу волои хеш њамон тавр ки ишора шуд, як доират-ул-маорифи илми
адаби мо ва таърихи душвор, вале пурифтихори он ба шумор меравад.
«Муќаддимаи Луѓатнома» китоби асил, китоби таърихи забони асил,
порсии асил, китоби мунњасир аст, чї аз назари њаљм ва маќоми илмиаш ва
чї аз љињати устодони воломаќом, ки дар кори ба вуљуд овардани он сањми
боризе доранд.
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9. Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо, с.58-59
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11. Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо, с. 60
12. Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо, с. 60-61
13. Муќаддимаи Луѓатномаи Дењхудо, с. 61
14. Ниг. Муќаддима бар Луѓатномаи Дењхудо, с.62-63
15. Муќаддима бар Луѓатномаи Дењхудо, с.63. Ниг. Муќаддимаи
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19. Мањинбону Сонеъ. Сайре дар дастури забони форсї (нахустин дастурна
висони забони форсї) нашри «Китобсаро» Техрон, 1371 (1993)
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21. Муќаддима, с. 133-281
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Њуљуми гиряи моро сабаб мапурс
Сафари Туркия ва зиёрати њазрати Мавлоно Љалолиддин
(Аз силсилаи интишороти шинохти тољикони љањон)
Аз замони сафари нахустини камина ба кишвари Туркия 30 сол сипарї
шуд ва акнун соли 1998 бо хости Худованд як сафари дигаре ба он кишвар
— сафари дувумин ба амал омад.
Соли 1996 Љумњурии Ўзбекистон хост, ки ба Амир Темури Курагонї
шукўњ бахшад ва солгарди вайро љашн бигирад. Ба ин муносибат сарвари
он љумњурї Ислом Абдуѓаниевич Каримов њамаи Президентњои љумњурињои
Осиёи Марказиро ва њамчунин Президенти Љумњурии Туркия Сулаймон Де
мирел ва Президенти Љумњурии Озарбойљон Њайдар Алиевро чанд рўз ќабл аз
маросими расмии Темур барои 2 рўз ба љумњурии хеш ба унвони дидорбинї ва
мубодилаи афкор ба мењмонї даъват кард. Табиист, ки њамаи сарони кишварњои
номбурда бо њайатњои хеш рўзи 21 октябри соли 1996 озими шањри Тошканд
шуданд. Аз Тољикистон илова бар ашхоси расмии давлатї, аз ањли фарњанг
ва илм 2 нафар — Раиси Академияи улум Ўлмас Мирсаидович Мирсаидов ва
каминаро ба ин њайат њамроњ намуданд. Рўзи нахуст, тибќи барномаи расмї,
зимни диду боздидњо ва сўњбатњо ва пазироињо моро ба Осорхонаи навбунёди
«Тамаддуни Темуриён» оварданд. Инсофан бояд гуфт, ки осорхона воќеан
бошукўњ ва бо салиќаи баланд аз сангњои мармарии асил ва оинакорињои
тирнопазир сохта шудааст. Дар намоишгоњ низ маводди муњимми асил
ва асноди љолиби замони Темуриён гуозшта шуда, ки дар зарфи 70-80 соли
Шўравї ба Тошканд, ба он бузургшањри љумњурї гирд оварда шудааст. Чизи
нињоят љолиб он буд, ки «Тузукоти темурї», ки мансуб ба Темур медонанд, аз
форсии тољикї ба забони ўзбекї гардонида шудааст.
Ба назари њайатњо чунин менамуд, ки матлаб ба хост ва салиќаи созмонди
њандагони масъули он намоишгоњ вобаста аст…
Рўзи дуввуми мењмонї (22 октябри соли 1996) моро бо њавопаймои вижа
ба Самарќанд, ба он шањри зебои фарњангофарин ба «Сайќали рўи замин»
оварданд. Барномаи боздиди мо чунин буд, ки ободонињои нави шањрро
тамошо кунем, пайкараи амири нерўмандро бубинем, ки дар наздикии Гўри
Мир ва атрофи ободшудаи он, дар саргањи Булвари зебо насб кардаанд.
Намоишгоњи њунарњои дастии Самарќандро дар мадрасаи бошукўњи Улуѓбек
тамошо кунем. Пасон дар вохўрии расмии сарони кишварњо, дар гуфтугўи
ошкорои онњо бо ширкати кулли њайатњо њозир бошем. Њама љолиб буд, зеро
ба бањонаи ин маросим Самарќанд хуб ороста, таъмир ва хиёбонњову кўю
кўчањояш низ обод гардида буд.
Бояд гуфт, ки ба вижа минтаќаи марказии куњани шањр аз Булвар то
Регистон ва мадрасаи Бибихонум, роњи фурудгоњ ва Расадхонаи Улуѓбек ва
Боѓи Баланд ба худ љилои тоза ва зебои шоиста гирифта буд…
Намоишгоњи њунарњои асили дастии Самарќанд љолиб буд, ки њунарњои
гуногун ва волои кулли Осиёи Марказиро ба сифати яке аз бузургтарин
маркази фарњангии чандинњазорсолаи ин минтаќа дар бар дошт. Кулли осори
намоишгоњ, ки аз ќадим боќї мондаанд, аз сару либос ва пўшокњои гуногуни
суннатї ва сўзанї, кашида, то шамшерњову абзори аспу ароба ва каљова ва
љулњои махмалии куњан ва бофтаи пашмин, дастгоњњои китобатї, лавњ ва ѓайра.
Ин осор агар асил буда бошанд, аксар катибаи форсии тољикї доштаанд ва аз
њаќиќати таърих шањодат дода, чун њуљљати мустанад гўё буданд. Рањнамои
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намоишгоњ як бонуи базеб ба русї шарњ медод ва гуфтањояш ба англисї низ
тарљума мешуд. Вазъ чунин буд, ки сарони кишварњо дар маркази намоишгоњ
рост истода наќли роњнаморо гўш мекарданд, мо бо Раиси Академияи улум
Ўлмас Мирсаидович ва бисёр дигарон дуртар аз он гурўњи давлатї истода,
гуфтугўњо ва суолу љавобњоро гўш мекардем.
Чунин шуд, ки Президенти Тољикистон Эмомалї Шарифович Рањмонов
мавќеи муносибро ёфта, моро ба назди хеш даъват карда, ба њайати сарони
кишварњо муаррифї намуданд. Њангоме ки моро муаррифї мекарданд, аз
китобњоям ва пора асарњоям, ки дар кишварњои гуногуни Шарќу Ѓарб интишор
шудаанд, аз интихоб шуданам ба мартабаи Раиси Анљумани «Пайванд»
— созмони иљроияи Анљуман ва Конгресси тољикони љањон, њамзабонон ва
њаммењанони бурунмарзї њарф зада, илова намуданд, ки боз муњимм он аст, ки
парчами фарњангии падари миллати мо — устод Садриддин Айнї ба зиммаи ин
шахс вогузор аст. Бо шунидани исми Садриддин Айнї Президенти Љумњурии
Озарбойљон Њайдар Алиев ба ман наздик шуд, дасташро ба китфи камина
гузошт ва ба забони русї, вале бо лањну талаффузи хоси озарбойљонињо гуфт:
— Марњамат карда гўед, таќрибан 30 сол ќабл аз ин аз Тољикистон
љавонмарде ба Боку омада конгресси моро ба туркї табрик гуфта буд, Шумо
он шахсро мешиносед?
— О заман бан ва сиз ганљ олмушух (Он замон ман ва Шумо љавон бу
дем).
Њайдар Алиев хушњол шуд. Президенти Туркия Сулаймон Демерил бо
шунидани љавоби камина як ќадам пеш омад ва ба туркии усмонї суол кард:
— Туркча англиёрсиниз? (Туркї мефањмед?).
Гуфтам: — Њеб (яъне, «Оре»).
Пас ба туркї ба ман гуфт: — Њамкории фарњангї ва илмї миёни Туркия
ва Тољикистон хуб пеш намеравад, чї бояд кард?
Бо ишораи Эмомалї Шарифович Рањмонов камина маљбур будам, њарфе
занам, ки барои тарафайн — ду кишвар ќобили ќабул ва љолиб бошад. Арз
кардам:
— Дар њузури сарварони бузурги кишварњо љасорат мекунам ва ба ин суоли
муњим чунин посух мегўям. Дар кишвари бузурги Шумо, љаноби Президент,
дар шањри Кунияи Туркия љасади њазрати Љалолиддини Румї мадфун аст.
— Яъне Мавлоно?
— Оре, - љавоб додам. Ва боз: — Мавлоно Љалолиддин ифтихори Туркия
аст ва мо миннатдор њастем, ки ба эшон дар кишвари Шумо таваљљўњи вижае
зоњир мешавад. Эшонро фаќат «Мавлоно» яъне «Њољаи мо» меноманд. Мав
лонои Румї, Љалолиддини Балхї мебошад, зеро ин шањри шариф зодгоњи вай
аст. Вале ў «Балхии Вахшї» њам њаст, зеро гузаштагони он њазрат аз Вахши
Тољикистон будаанд, ки ин матлабро бузургтарин муњаќќиќи Мавлоно устоди
зиндаёд Бадеуззамон Фурўзонфар, ки бештар аз 20 китоб дар бораи Мавлоно
ба нашр расонидаанд, собит намудаанд.
Дар овони кўдакии Љалолиддин падари эшон Бањоуддин Валад, фаќењи
машњур аз тарси њуљуми Хоразмшоњ бо хешовандони зиёди хеш ба Нишопур
меравад ва ба зиёрати Шайх Аттор мушарраф мегардад. Шайх Аттор ба
Љалолиддин таваљљўњ менамояд.
Гунае, ки устоди зиндаёд Бадеуззамон Фурўзонфар нигоштаанд: «Ба гуф
таи Давлатшоњи Самарќандї Шайх Аттор худ ба дидани Мавлоно Бањоуддин
омад ва дар он ваќт Мавлоно Љалолиддин кўчак буд. Шайх Аттор китоби
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«Асрорнома»-ро њадя ба Мавлоно Љалолиддин дод ва Мавлоно Бањоуддинро
гуфт:
«Зуд бошад, ки ин писари ту оташ дар сўхтагони олам занад» (Ниг. Девони
Шамси Табрезї — Шарњи њоли Мавлавї, - муассисаи чоп ва интишороти
Амири Кабир, Тењрон, 1341, сањ. 391).
Дар љабини ин тифлак бузургвории пайѓамбарона љило медод. Нињоят
шоиста менамуд, ки ўро азиз дошта бошанд ва бо диќќат ва таваљљўњи вижа
парвариш намоянд. Падари бузургвори Љалолиддин Бањоуддин Валади фаќењ
аз тарси хатар ва кушторњои муѓулњо бо тамоми хешу табор ва аќрабо ќарор
медињанд, ки љои муносибтари амну амниятро пайдо кунанд, то ки он љо
маскан гузинанд. Пас аз сафарњо ва гардишњо хонадони бузурги Љалолиддин
бо тамоми хешовандон ва наздикон шањри Кунияро писандиданд ва дар он љо
маскан гузиданд.
Мавлоно — давом додам ман, - шахсияти бузурги љањони тасаввуф, ифти
хори Туркия аст. Вале Мавлоно бобо-бобо-бобо-бобо бузурги мо тољикони
љањон мебошад. Аз замоне, ки Туркия хатти хешро табдил дод ва ба хатти
лотин гузашт, туркњо осори Љалолиддинро кам мехонанд ва мешавад гуфт,
ки ба забони асли он — порсии дарии тољикї таќрибан намехонанд. Аммо
дар Туркия донишмандони бузурги мавлоношинос фаъолият доранд, ки
силсилаи тањќиќоти муњим анљом додаанд, сурудањои ўро ба туркии усмонї
баргардонидаанд.
Тољикон ва кулли форсизабонони љањон Мавлоноро ба забони модарии
хеш, монанди осори Низомии Ганљавї мутолиа мекунанд, онњоро азбар меку
нанд.
Мо мегўем:
«Маснавии Маънавии Мавлавї — њаст Ќуръон дар забони пањлавї», яъне Маснавии Маънавии Мавлавї, ки ба забони порсии дарии тољикї арзи
вуљуд карда, баробари Ќуръони Маљид гузошта шудааст. Боз муњим он аст, ки,
- давом додам љавоби хешро, - тољикон суннате доранд: њангоме кўдак ба дунё
меояд, тањи сари он дар гањвора китоби «Ќуръон»-ро ё Маснавии Мавлонро
гузошта барои навзод аз Худованди офаридагор рўзгори нек ва умри солиму
бобаракат таманно мекунанд.
Боз арз кардам: — Хулосаи калом ин, ки агар Туркия ва Тољикистон
дар боби омўхтан ва баррасии осори бузурги ин сўфии беназир ва мактаби
Мавлавї барномаи муштарак биандешанд ва як конгресси байналмилалї
баргузор намоянд, бехтарин роњест барои оѓози њамкорињои фарњангї ва
илмии ин ду кишвар, - гуфтам дар хотимаи суханам.
Президент Демирел ин суханонро бо диќќат гўш карда гуфт:
— Бисёр хуб, чизе дар ин бора бинависед.
Пас аз ин ва чанд гуфтугўи дигар як навъ худро аќиб гирифтам ва мо
бо њамроњи Ўлмас Мирсаидович, ки низ розї буданд, ба маќоми пешини хеш
баргаштем. Пас, дар пазироии мењмонон яке аз ёварони Президент Сулаймон
Демирел, ки дар гирди як миз нишаста будем, ба ман наздиктар шуд ва таъкид
кард, ки дар ин бора ба номи љаноби Демирел номае бинависам.
Пасон њангоме ки ба Душанбе баргаштем, маслињат шуд, ки ман номае
ба њамон маънї бинависам ва аз тариќи сафири ба наздикї таъйиншудаи
бофарњанги Туркия Айдин Идил ба номбурда бифиристам.
Ин матлаб бо маќомоти расмии њукуматї машварат шуд ва 7 апрели 1997
ба номи љаноби Айдин Идил сурати воќеа аз љониби камина баён гардид.
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Такроран бо дархости эшон 2 сентябри соли 1998 наќшаи барномаи баёншуда
эълом шуд ва нињоят айни матлаб 2 декабри соли 1998 дар номае ба унвони
Президенти Туркия љаноби Сулаймон Демирел бо имзои камина ирсол гар
дид.
Њадафи асосї зиёрати турбати њазрати Мавлоно дар Куния, ошно
шудан бо китобхонаи асосии он сомон, вазъи коргузорї дар баррасињои
мавлоношиносї, мубодилаи назар бо масъулини марказњои асосии
нусхашиносии Туркия, вохўрї бо донишмандон, бахусус, мулоќот бо Раиси
маркази баррасињои фарњанги исломї, дўсти дерин, љаноби Акмалиддин
Эњсоноглу, ошно шудан бо наќќошињои осори хаттии форсу тољик ба маќсади
тањия ва тадвини як маљмўаи «Миниатюрањо бар осори адабии форс-тољик аз
китобхона ва ганљинањои Туркия» буд.
Азбаски кори ояндаи мо бо мероси хаттї хоњад буд, дар номаам пеш
нињод намуда будам, ки Љўрабек Назрї ба унвони Раиси Пажўњишгоњи
ховаршиносї ва мероси хаттї дар њайат њатман буда бошад. Ба ин љињат мо
се нафар — камина, М.М. Ашрафї ва Љўрабек Назрї — аз номи маќомоти
давлатии Туркия бо маќсади баёншуда ва барои иљрои барномаи писандомада
даъват шудем. Ба ин се нафар шахси чањорум Ќурбон Сатторовро (муовини
раиси љамъияти дўстии Тољикистон бо Туркия) илова намуданд. Ва мо, дар
натиља, аз 8 декабр то 14 декабри соли 1998 дар сафар будем. Хатти сафари мо
чунин буд: Душанбе – Трапзон – Анќара – Куния – Анќара – Истанбул – Трап
зон – Душанбе.
Ман дар чигунагии шањрњо ва васфи онњо њарфе намезанам, зеро ин
матлаб суханро ба дарозо хоњад кашид. Вале инсофан ба гунаи куллї бояд
гуфт, ки шањрњои Туркия хело обод, зебо ва ќашанг…
Дар сароѓоз бояд таъкид намоям, ки сафари мо дар сатњи бисёр боло
созмон дода шуд.
Дар Трапзон моро гурўње пешвоз гирифтанд бо сардории марди мењрубон,
ки бо вай ба зудї эњсоси дўстї пайдо кардем, љаноби Озер Љаѓлаям, раиси
бахши интишорот ва иттилооти Волии Трапзон.
Гурўњи 10 нафарии истиќболкунанда аз рўзноманигорон ва шахсони
масъули вилоят ва ѓайра иборат буданд.
Љолибтарин ќитъаи ин вилоят шањри комилан нав, зебо ва замонавї бо
тамоми маънои ин вожа — шањри Трапзон бо обидињои куњан, ки дар бунёдаш
яке аз кўњнатарин шањрњои љањон аст, бо Осорхона — ќасри бошукўњ ва зебои
Мустафо Камол-пошшо Отатурк, бунёдгари Љумњурии Туркия ва набардгари
роњи истиќлолу рушди ин кишвар аст. Дар ин шањр њамчунин Осорхонаи
њунарњои дастї ва фарњанги миллї ва кишваршиносї њаст ва мешавад гуфт,
ки вай оинаи рўзгори вилоят дар гузашта ва имрўзи мамлакаташ мебошад, ки
бо тамоми салиќаи хуш созмон дода шудааст.
9 декабри соли 1998 мо бо њавопаймои Туркия ба пойтахти ин мамлакат
– шањри Анќара расидем. Моро намояндаи маркази иттилот ва интишороти
давлатї истиќбол намуд ва пас аз дар мењмонхона љойгир шудан фаврї ба
маркази фарњанги исломии љумњурї рањнамун сохт. Ин марказ, ки «Диёнат
ишлари бишканлари» ном дорад, як созмони назарияи ахлоќ ва одоби ња
мидаи инсонї ва тасаввуфу фалсафаи мазњаби мубин анљом медињад. Ва
он тибќи суннатњо ба сиёсати давлатї дахл намекунад. Ин марказ ба барно
маи мавлавишиносии мо таваљљўњи вижа зоњир намуд ва пас аз сўњбати
тўлонї сарвари он Мењмет Нурї Чилмаз, ки шахси форсидон њам аст,
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барои њамкорињои интишоротї дар мавзўи тамаддуни исломї, аз љумла
мавлоношиносї омодагии хешро эълом дошт ва хоњиш намуд, ки баъдан
барномаи равшан ва амиќамонро омода сохта бифиристем. Ба навбат моро
ба донишкадаи илоњиёти Донишгоњи Анќара бурданд. Сарпарасти (декани)
ин донишкада устод Њайронї Алтинташ бо њамкоронаш пазируфт. Ин шахс
муаллифи чандин китоб ва аз љумла шарњи метафизикаи Ибни Сино мутаалиќ
ба ќалами ўст (Анкара, 1997). Вохўрии мо дар донишкадаи илоњиёт ба ин
љињат буд, ки кулли омўзиши масоили тасаввуф, аз љумла мавлавишиносї, дар
доираи баррасињои ин муассиса будааст. Устод Алтинташ ва соири устодоне,
ки дар сўњбат ширкат доштанд, бо раѓбат диќќат намуда, ба пешнињодњои
барномарезии мо дар боби Мавлоно, осори ў ва мавќеи вай дар фарњанги
исломии Шарќу Ѓарб њавасмандии хешро баён мекарданд. Пасон ба дастгоњи
Раиси Љумњурии Туркия равон шудем. Ба љињати дар Анќара набудани љаноби
Демирел, раиси дастгоњи Президенти Туркия моро пазируфт. Вай дархостњои
моро сабт намуда, хушњолии давлаташро аз иќдоми неки мо эълом дошт. Рўзи
дигар моро бо як мошини хушсалиќа ба љониби Ќуния роњнамун намуданд,
ки то он шањри барои мо ва барои њама азизу муќаддас таќрибан чањор соат
масофаро тай намудем. Баъди тановули кабоби мавлавї, ки њамин кабоби
танўрии Бухорову њамаи тољикон аст ва онро кабоби шоњї њам меноманд,
љониби Музеи Мавлоно — оромгоњи муќаддаси ин бузургвор шитофтем.
Баъди 30 соли зиёрати ин маъбади воло онро боз њам бошукўњтар дарёфт
намудам. Зеро майдону роњњои атрофи он сохтмонро васеътар ва фарохтар
кардаанд.
Чунин вазъи вижа аст, ки баробари ворид шудан ба маъбад худро ночиз
мепиндорї, шарманда ва шармсор мебинї, ки эй инсон, ту куљої, ки як
бузургвори миллатат ин љост ва туркони усмонї, ки забони ўро намедонанд,
вале ба аќидаи ў пайрави мушфиќ ва беќароранд, бузургии туро ба ин андоза
шукўњу манзалат, эњтирому икром бахшидаанд. Воќеан њамин тавр аст: бинои
бошукўњ, оростагї ва пиростагии куллї, зебу зинати деворњо, ки ба ашъор ба
забони форсї ва сурањои Ќуръони Маљид ба забони арабї нигошта шуда. Дар
ќафасањои булўрин пўшокњои марбут ба Мавлоно, Шамсї Табрезї, Султон
Валад ва сарварони муридони Мавлоно, нусхањои куњани осори Мавлоно
ва нусхаи куњани Ќуръони Маљид ба намоиш гузошта шудааст. Аммо
оташафрўзтар аз њама турбати Мавлоно, Султон Валад ва баъзе дигарон,
њамчунин турбати сарварони муридони ин сўфии љањоншумул. Бузургсанге,
ки барои Мавлоно гузошта шуда ва сангњои рўи ќабри дигарон дар ин љо
ба сурати гањвораи миллии мо тарошида шуда, музаян гардидаанд ва дар як
тарафи он сангњо кулоњњо сохта шуданд ба сабки кулоњи мавлавї – кулоњи хеле
дарозе, ки аз болои араќчин мепўшанд ва низ саллаи (аммомаи) босалиќаи
калон.
Њама љо ќитъањои шеърии форсї, ќуръонї, фиќрањо аз гуфтањои Мавлоно
ва дар васфи эшон гуфтањои муридон ва пайравон. Чунон базеб, баљо ва
муносиб, ки гирд-гирд мегардї, вале барои тарки ин хилватгоњи ошўбовар
ва дур шудан аз ин ибодатгоњ маљоле надорї. Ва рафта-рафта гумон меравад,
ки њар фарди њозирро ба истилоњ «араќи инфиол», яъне шармсорї ва хиљолат
фаро мегирад. Баъд ба њол меої ва мешунавї, ки найи Мавлавї садо медињад,
садои њалим, нафири нафис. Ва он най гўё ба мо мегўяд:
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Бишнав аз най чун њикоят мекунад,
Аз људоињо шикоят мекунад.
К-аз найистон то маро бубридаанд,
Дар нафирам марду зан нолидаанд.
Сина хоњам шарња-шарња аз фироќ,
То бигўям шарњи дарди иштиёќ.
Ман ба њар љамъияте нолон шудам,
Љуфти бадњолону хушњолон шудам.
Њар касе аз занни худ шуд ёри ман,
Аз даруни ман наљуст асрори ман.
Сирри ман аз нолаи ман дур нест,
Лек чашму гўшро он нур нест.
Тан зи љону љон зи тан мастур нест,
Лек касро диди љон дастур нест.
Оташ аст ин бонги ною нест бод,
Њар ки ин оташ надорад, нест бод!
Оташи ишќ аст, к-андар най фитод,
Љўшиши ишќ аст, к-андар май фитод…
Мо бо њамроњон дар пањлўи ќафасае истодем, ки дар он куњаннусхаи
«Маснавии Маънавї» ба намоиш гузошта шудааст.
Баъди чанд гоњ гўшу њуш додан ба нолаи найи Мавлавї ва нафири
љигарпорасози он дидагони моро он куњаннусха мисли оњанрабо ба љониби
хеш мекашад ва мо бо Љўрабеки Назрї беихтиёр чанд сатри оѓози Маснавии
Мавлавиро ќироат мекунем. Дидагонамонро ашки шодии бахтовар ва дар
айни замон андўњи шикояти най аз људоињо аз насли хеш ва дурмонданњо аз
асли хеш фаро мегирад. Боз он рубоии моломол аз андўњи нолаи људої ба
ёдам мерасад ва барои атрофиён, ки аксар мусофир буданд ва барои зиёрати
Мавлоно ќадам ранља кардаанд ва инак ба мо таваљљўњ мекарданд, ќироат
мекунам:
Эй хок, ту дар дафина гавњар дорї,
Дар парда нињон моњи мунаввар дорї.
Андар бари худ азиз дораш зинњор,
К-ин љони љањон аст, ки дар бар дорї!…
Мавлоно Љалолиддини Румии Балхии Вахшинажод воќеан дар амал
љони љањон аст, на маљозан. Ва ба њаќиќат агар андеша ронем, вай, он сўфии
оламшумул, љањониёнро бо гуфтор ва кирдори хеш, бо фалсафаи оламорои
хеш, бо сурати накў ва сирати поки сўфиёнаи хеш ба худ љалб намуда, ба
онњо вањдати инсонї бахшидааст. Ва мешавад гуфт, ки ба як маънї Мавлавї
Љалолиддин амали неки бузургони Сомониро идома ва рушд додааст: агар
Сомониён бошандагони тамоми Осиёи Марказї ва Хуросонро, чи тољик
(эронї, ориёї) чи турк ва чи аќвоми дигарро муттањид карда вањдат бахшида
бошанд, Мавлоно афроди боњуши башарро дар кулли љањон ба иттињод овард,
дўстї бахшид ва ба вањдат даъват намуд.
Роњнамои мо моро таќрибан бо зўр ва ташвиќ ба берун мекашад ва мо
оњиста-оњиста хаставу малул ва дилфигор ба сўи хиёбон рањсипор мешавем:
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Бедил, њуљуми гиряи моро сабаб мапурс,
Бе маќсад аст кўшиши ашки равони мо.
Мошини мо, ки онро туркњо ароба меноманд, моро ба мањалли
бошукўњи дигаре мерасонид. Ин љо варзишгоњ – стадиони шањри азизи
нурбахши Мавлоно – Куния аст, ки дар он имшаб љашни 725 солагии сўфии
бузургвор баргузор мешавад. То охирин лањзањо мо намедонистем, ки имрўз
дар Куния љашни 725 солгарди Мавлоно Љалолиддин баргузор мешудааст.
Соњибхонагон хостаанд, ки моро ба тааљљуб оваранд, як ўъљубае, њодисаи
ногањоние пешкашамон бикунанд. Сохтмони бузургу боњашамати варзишгоњ
мисли оташкадаи булўрин љило дорад. Мардумон ба гунаи намози рўзи
љумъа ба сўи он обидаи ќарн, ки бо сабки шарќї сохта шудааст, равонанд.
Дар дохили бино фазои муљаллали љашни Мавлоно њукмфармост – лавњањо,
аксњо ва дар ошёнаи дувуми ин сохтмони азим — намоишгоњи љашнвора ва
фурўши тўњфањо ва армуѓонњо, филмњо, китобњо. Ва дар байни ин зеборастаи
моткунанда, наќќошњо, хушнависон, суратгирон осори дасти хеш, мўнигории
килки сењрофарини хешро намоиш медињанд. Яке аз онњо наќќоши чирадасти
нигоргари чењраофарин, ба ќавли худаш, порсинажод аст, ки њамаи амалаш
вижаи мавзўи Мавлоно будааст. Дар ин намоишгоњи босафои Мавлоно бо
шахси дигаре — Исматбей Кетен ошно шудем, ки вай њунарманди туѓронигор
будааст. Бо кўшиши ин марди њунар дар Куния суннати туѓронигорї њифз ва
рушд дорад.
Дар Эрони имрўз туѓронависони воломаќоми сењрофарин њастанд ва ин
њунар чун яке аз шевањои риштаи хушнависї боќист.
Ёд дорам, ки соли 1986-87 нахустин озмуни байналмилалии хушнависон
бо пешнињоди Акмалидин Эњсоноглу аз љониби комиссиони байналмилалии
њифзи мероси исломии ЮНЕСКО эълон шуда буд. Ва ин озмун ба номи Њамид
ал-Њамидии Ойтољ, хушнависи бузурги ќарни 20 созмон дода шуд. Исматбей
Кетен парвардаи њамин мактаби хушнависони Туркия мебошад.
Бояд гуфт, ки мо дар Тољикистон турокашони босалиќаи љавон дорем.
Вале охирин хушнавис ва туѓрокаши воломаќоми тољик устод Изомии Бухорої
таѓои устоди бузурги Шашмаќом Фазлиддин Шањобов чанд сол ќабл љањони
нопойдорро падруд гуфт (ёдашон ба хайр!).
Дар ин њангом ба мо даъватномаи ташрифотї пешкаш намуданд бо
имзои Намик Гюнел волии шањри Куния. Дар даъватнома як байт аз Мавлоно
ба забони туркии усмонї оварда шудааст, ки тарљумаи хеле озоди ин ду сатр
бошад:
Ин кулбаи мо кулбаи навмедї нест,
Сад бор, агар тавба шикастї, боз о!
Моро дар радаи «Протокол», яъне њукуматї, љойгир намуданд.
Дар пешу аќиб волии минтаќа Намик Гюнел ва дигар шахсиятњои расмии
давлатї, масъулин ва донишмандони мавлавишинос нишастаанд. Барномаи
бузургдошти Мавлоно аз се бахш иборат буд: Оѓози љашн бо чанд сухани
кўтоњ ва шеърхонї асосан ба туркии усмонї ва ќисман форсї ба лањни он
кишвар, 3 маърўзаи донишмандони мавлавидон, ки нињоят эњтиромашон
мекарданд. Ва бахши саввум — «Намоиши самоъ». Мутаассифона ин намоиш
комил набуд ва фаќат ќисме аз маросими самои суннатии Мавлавиро пешкаш
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намуд. Намоиш бештар шабењи намоишњои сањнавї буд, на хонаќоњии асил,
ки дар хонаќоњ одатан барпо мегардад ва ба тамошои он камина 30 сол ќабл
дар сафари нахустинам мушарраф шуда будам. Вале, бо њамаи ин, намоиши
самоъ, ки бештар аз 700 сол дар Куния њифз шуда идома дорад, аз нерў ва
ќудрати Мавлоно Љалолиддини Румии Балхии Вахшинажод шањодат медињад,
аз нуфузи рўњи оламгири вай, аз он ки дар як кишвари имрўз туркизабон –
давлати Туркия парчами маънавии сўфиёнаи Мавлоно дар фазои садои нав
чирагуфтори љигарпоракунандаи суннатї нидои љовидона дорад… Љашнвораи
ёдбуд ва намоиши самои Мавлоно таќрибан то ними шаб тўл кашид. Пасон
мо бо мошини худамон ба сўи Анќара – пойтахти Љумњурии Туркия рафтагор
шудем. Тамоми роњ найи Мавлавї ба гўшам садо медод ва њатто ваќте пинак
мерафтам, он нафир бо тапиши дил њамовоз буд. Дар хаёлам такрор ба такрор
сатрњои моломол аз муњаббати инсон маро ором намегузоштанд ва гўё рўњи
Мавлоно мегуфт:
Боз о, боз о, њар он чи њастї, боз о,
Гар кофару габру бутпарастї боз о!
Ин даргањи мо, даргањи навмедї нест.
Сад бор, агар тавба шикастї, боз о!
Рўзи дигар пагоњон мо аз Анќара бо њавопаймо парвоз кардем ва ба шањри
Истанбул расидем. Макони мо мењмонхонаи «Калйонотел», дар шоњроњи
соњили бањр, дар мањалли хушманзараи Султонањмад воќеъ будааст. Аммо,
азбаски ваќтамон нињоят мањдуд ва он рўз 13 декабр рўзи якшанбе буд, моро
аз фурудгоњ фаврї ба Донишгоњи Истанбул бурданд.
Дар ин шањраки донишгоњї, ки дар маркази шањр воќеъ аст, ба вохўрии
устодони донишкадаи адабиёт мушарраф гардидем. Дар ин вохўрї чанд
нафар аз устодони соњибмаќомашон њозир буданд: Нахуст раиси донишкадаи
адабиёт ва мудири бахши бостоншиносї ва таърихи њунар хонум доктор Гюл
Ирепоглу. Ин бонуи донишманд ва босалиќаи зеборо собиќан аз осораш
мешинохтем, ки лањни гуфтораш нињоят нафис ва суханонаш њалим будааст.
Шахси дигаре, ки барои мо нињоят муњим буд, устоди донишгоњ доктор
Мехмет Канар, марди форсї ва арабидони 50 сола ва масъули бахши адабиёти
форсии он донишкада аст, ки бо вай унс гирифтем ва ањди дўстї эълон намудем,
устод Канар – соњиби хатти хонои форсї, муаллифи китобњои тањќиќотї, дарсї
ва тарљумањо аз форсї ба туркї мебошад. Вай шахси шефтаи фарњанги форсїтољикї бо мо омодаи њамкорї аст, мехоњад адабиёти моро тарљума кунад.
Дархост намуд, ки китобњое аз адабиёти кўдакон, достонњои мардумї, таърихи
адабиёт ва таърихи тољикон, наср ва шеъри классик ва имрўзи мо (С. Айнї ва
дигарон) дастури забони тољик ва ѓайра барояш фиристода шаванд. Тасмим
шуд, ки доктор Мехмет Канар минбаъд намояндаи фарњангии «Пайванд» дар
он сомон хоњад буд. Шахси дигари форсидони муњаќќиќ ва муаллими ин бахш
доктор Алї Гузелюз низ омодаи њамкорї дар баррасињои тољикшиносї ва
тарљумаи осори адибони мост.
Донишгоњи Истанбул соњиби яке аз бузургтарин китобхонањои Туркия
мањсуб аст. Ин китобхона соли 1924 таъсис шуда дар он кишвар яке аз шаш
китобхонаи ба унвони китобхонаи муљтамаъ шинохта шудааст.
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Дар асоси ќонуни матбуот аз куллияи китобњое, ки дар саросари кишвари
Туркия чоп мешавад, як љилд ба ин китобхона ирсол мегардад.Бад-ин гуна
ин китобхона моњияти китобхонаи миллї пайдо кардааст. Дар ибтидои
таъсис, Ибн ал-Амин Мањмуд Камол Ийнол њудуди чањор њазор љилд аз
китобњои худро ба ин китобхона бахшидааст. Пас аз вай Соњибмулло ва Ризопошшо низ китобњои шахсии худро ба китобхонаи Донишгоњ ваќф кардаанд.
Китобњои китобхонаи шахсии Холис-афандї барои китобхона харидорї
шуда. Китобњои хаттии Донишкадаи адабиёти Истанбул ба ин китобхона
интиќол ёфта ва миќдоре китоб харидорї шудааст. Дар ин китобхона то
соли 1988 250 њазор љилд китоби чопї ва 18900 љилд нусхаи ќаламї мављуд
буд. Ин маълумот ба унвони намунаи ибрат аз тавзењоти гирдоварандагони
«Фењристи нусхањои хаттии форсии китобхонаи Донишгоњи Истанбул» ба
таълифи Тавфиќи Њошимпури Субњонї ва Њисомиддини Оќсу иќтибос шуд ва
он фењристро Пажўњишгоњи улуми инсонї ва мутолаоти фарњангии Љумњурии
Исломии Эрон дар силсилаи интишороти вазини хеш ба гунаи оростагї ва
пиростагї ба табъ расонида аст. (Тењрон 1374-1995, с. 7). Фењристи нусхањои
хаттии форсии китобхонаи Истанбул дар 754 сањифа 1615 нусхаи ќаламии
форсиро дар бар дорад ва муњим аст, ки тибќи ќонунњои фењристнигории
илмии байналмилалї дар замимааш чанд мифтоњ омада аст, ки барои шеваи
нигориши чунин кутуби имлї њатмист: мифтоњи унвонњои китобњо, номњои
муаллифон, котибон ва фењристи маохизи истифодашуда…
Ногуфта намонад, ки аз нусхањои ќаламии нафиси ин китобхона маљмўаи
мунњасир аст, ки ба дастури Шоњ Тањмоспи Сафавї тањия ва ба Сулаймон
Муроди Саввум эњдо шудааст. Ин албом ба унвони «Албоми Шоњ Тањмосп»
маъруф аст ва аз назари донишмандони њунари исломї дорои ањамияти вижа
аст.
Аз байни дањњо кутуби хаттии нодири ин китобхонаи соњибэътибор
шоиста аст боз «Шоњаншоњнома»-и Сайидлуќмон зикр гардад, ки соли 989-1581
дар замони Султон Муроди Саввум ба шеъри форсї суруда шудааст. Љилди
аввали он ки 58 миниатюр дорад, дар њамон китобхона ва љилди дувумаш, ки
95 миниатюр дорад ва дар соли 1001 њ. (1592 м) ба анљом расида ва дар соли
1006 њ. (1597 м.) ба Султон Муњаммади Саввум тўњфа шудааст, дар Осорхонаи
Тўпќопу сарои нигањдорї мешавад. Боз бояд гуфт, ки дар Китобхонаи
Донишгоњи Истанбул нусхаи нафиси нодири «Шоњнома»-и Њаким Фирдавсї
мављуд аст, ки яке (№1405) аз садаи дањуми њиљрї, дувумї (1406), ба хатти
Солиќ ибни Саид дар санаи 899 х. китобат шудааст. Ин нусха 109 миниатюри
бисёр зебо дорад ва ба ќавле «бисёр нафис ва тазњибї, бо 40 лавњаи нигорини
нафис ва тазњиби бодурахши воло ороста шудааст. Дар ин китобхона 1615
љилд нусхаи ќаламї ва Маљмўатуррасоли форсї вуљуд дорад, ки иддае аз онњо
мунњасир ба фард ба шумор мераванд ва дар навъи худ беназир мебошанд.
Аз ин Донишгоњ моро рост ба бузургтарин китобхонаи Туркия – Китоб
хонаи Сулаймония роњнамун намуданд, ки он дар хиёбони Боязид воќеъ аст.
Ин китобхона соли 1549 бунёд шуда, то замони мо 117 коллексияи нусхаи хаттї,
кутуб ва архиви шахсиятњои фарњангї, сиёсї ва давлатиро харидорї намуда,
ё ба тариќи ваќф истиќбол намуда, ба гунаи нињоят хуб њифз ва нигоњдорї
менамояд. Бино ба кори нашрияи расмии ховаршиносї камина огањї доштам,
ки Китобхонаи Сулаймония то соли 1984 таќрибан бештар аз 98 њазор кутуби
куњани чопї ва наздики 70 њазор нусхаи ќаламии форсї, арабї, туркї ва
уйѓурї дошт. Њоло равшан гардид, ки ин китобхонаи куњанбунёд 3850 нусхаи
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ќаламии форсї ва 2280 китоби чопии куњани форсї, 50.510 нусхаи ќаламии
бо забони арабї ва 17397 љилди кутуби матбўи арабиро доро будааст. Муњим
он аст, ки дар ин китобхона чандин нусхаи нињоят ќадими форсї ва нусхањои
зиёди наќќошишудаи музайяни нигорин шуда, ки бархе аз онњо аз фењристњои
собиќаи туркї ба мо маълум буд мањфузанд. Акнун фењристи љомеи нусхањои
хаттии кулли Туркия омода шуда, љилди нахустинаш интишор ёфтааст. Дар
љилди саввуми ин фењристи љомеи кулли нусхаи хаттии он кишвар – «Туркия
йазмалари топлу каталогу» 2283 китоби ќаламї тавсиф шудааст.
Бояд гуфт, ки ин њама ганљи фарњанги китобхонањои Туркия аз солњои
њуљуми муѓулу тотор бо корвонњои муњољирин аз Осиёи Марказї ва Эрон
замини фарох кашонида шуда, њамчунин натиљаи ѓанимати њарбу зарби
таърих низ будааст. Ба ин љињат дар китобхонањои Туркия нусхањои нодир,
баъзан мунњасир ба фард, ба чашм мерасанд. Њамон куњаннусхаи «Тарљумонул-балоѓа»-и Родиёниро ёдовар мешавем, ки онро донишманди фаќиди Тур
кия Ањмад Оташи порсипарасти дўсти нозанини мо пайдо карда, ба табъ
расонида, љањони илму адаби эрониро шодоб намуда буд. Туркия кишварест,
ки дар яке аз китобхонањояш нусхаи тарљумаи «Сурат-ул-кавокиб»-ро дар бар
дорад, ки донишманди бузургвори мо Насируддини Тўсї аз арабї ба порсии
дарї тарљума карда бо килки равони хеш покнависї кардааст. Далоиле ќавии
мустанад дорем, бар он ки ин нусхаи мунњасир ба фарди бо хатти шарифи
Насируддини Тўсї аз китобхонаи Расадхонаи Мароѓа, ки он бузургвор дар он
љо сарвар буд, аз љониби Темур ба Самарќанд оварда шуда буд. Ва пас аз сари
Амир Темур ба Мирзо Улуѓбек ба мерос расид ва пасон, баъди ќатли Мирзо,
гўё њангоми ба Туркия баргаштани Алї Кушчї, ба Туркия интиќол шудааст.
Ва боз наметавонам зикр накунам, ки ягона нусхаи «Њикмат-ул-машриќийин»и Шайх Абўалии Синои Бухороии мо низ дар Туркия мањфуз аст, ки имрўз
аз љониби донишманди тољик Сулаймонов тарљума ва тањќиќ шудааст. Ва
боз, боз ва боз – мо аз маводди нодири он кишвар аз рўи фењрастњои зиёдаш
нисбатан огањии хуб дорем. Ва мешавад гуфт, ки захираи нусхаи хаттии
Туркия дар радифи ганљинањои Эронзамини фарњангогоњи нигоњдорандаи
суннатњо ба гунаи аслаш, Варорўд – Осиёи Марказии ба торупуд фарњанги
осебдида ва минтаќаи Афѓонистони торољшуда, Њиндустон ва коллексионњои
Шарќу Ѓарби љањон барои мо яке аз муњимтарин ва пурарзиштарин ба шумор
меравад.
Пас аз ошної бо Кутубхонаи Сулаймония бо шахси масъули он сомон
Абдуллоњ-бой Гувени мењмоннавоз худоњофизї кардем ва љониби Бешиктош
ном мањалли Истанбул шитофтем, ки он љо маркази баррасињои таърих, њунар
ва фарњанги исломї бо сарварии устод Акмалиддин Эњсоноглу фаъолият дорад.
Боздиди ин марказ ва ваќту соати муайяншудаи онро њанўз ќабл аз парвоз ба
Туркия ман дар барномаи асосии сафари хеш зикр намуда будам. Зеро ман ўро
беш аз 15 сол хуб мешинохтам, мукотиба доштам, дар конгрессњои љањонї дар
Эрону Покистон ва Аврупо бо њам будем ва ў солиён аст, ки нигарони сафари
ман ба шањри вай – Истанбули куњанбунёди навобод буд. Ва аз барномаи мо
ўро огоњ карда буданд. Аммо чунин вазъ пеш омад, ки аз 6 декабр вай дар
Симпозиуми шинохти фарњанги исломї бо даъвати Президенти Озарбойљон
Њайдар Алиев дар Боку будааст. Аммо ин марди шарифи вазифашинос дўстии
хешро чунон намоиш дод, ки 8 декабр ба сафири кабири Туркия Айдин Идил
аз тариќи телеграф нома фиристода таъкид карда буд, ки вай шод аст ва 12
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декабри соли 1998 соати 11 рўз дар марказаш моро пазирої хоњад кард. Ў
навишта буд:
«Мўњтарам сафири кабири Туркия дар Тољикистон, Айдин Идил!
Мўњтарам Айдин-Бейафандї.
Барои номаи латиф ва шавќоваронаатон ба зоти олии Шумо ташаккур
мегўям. Бо сарпарасти Бунёди Айнї – Камолиддин Айнї солиён ошно њастам
ва тањќиќоташро бо шавќ ва таваљљўњ истиќбол намудаам – медонам, ки эшон
як шахсияти нињоят шоистаанд. Он шахсияти воло ва дигар њамфикронашонро
аз Тољикистон дар марказамон бе њељ гуна душворї истиќбол менамоем.
Ба љињати ин ки бо њимояти сарвари давлати Озарбойљон мўњтарам
Њайдар Алиев, бо њамкории Академияи улуми Озарбойљон рўзњои 9-10 декабри
соли 1998 дар Боку бо унвони «Тамаддуни Исломї ва Ќафќозия» симпозиуми
байниминтаќавї баргузор мешавад, аз 8.12 ба Боку равонаам ва 11 декабр ба
Истанбул бармегардам. Тибќи тамоси мо бо мудирияти иттилооти нахуствазир
дар Истанбул њайати Тољикистонро 12.12.98 соати 11 ба марказамон даъват
намудаем…»
Њангоме ки мо ба маркази баррасињои Акмалиддин Эњсоноглу расидем,
гурўње моро истиќбол намуданд. Ва муовини раиси ин марказ доктор Њидоят
Йавуз Нўњоглу бо хушнудї ва чењраи дурахшон моро пешвоз гирифт ва эълом
кард, ки устод Эњсоноглу аз Боку ба фурудгоњи Истанбул расидаанд. Шумо
мењмононро њайра маќдам мегўянд ва ба сўи дафтар мешитобанд.
Ба ин љињат сўњбати мо бо устод Нўњоглуи форсидон шурўъ шуд. Эшон
таърихчаи ин марказро ба мо наќл намуданд. Сохтмоне, ки марказ љойгир аст,
Йилдиз Сараи (Ахтарсаро) ном дорад, ки њукумати Туркия эњдо намудааст. Ин
бино собиќ мањалли љамъомади сафирон ва дипломатњои кишварњо будааст,
ки барои шарафёбии султонњои Туркия гирд меомаданд.
Ин Маркази баррасињои фарњанги исломї бо кулли марказњои њамнасќи
хеш дар љањон ва бо донишмандони њампешааш робитаи ќавї дорад. Китобхо
наи нињоят ѓанї, маводди муњимми тањќиќотї, кормандони соњибдониши
варзида, васоили лозимаи техникии охири ќарни 20-ро дорост. Аз соли 1980
то соли 1996 46 адад китоби пурарзише дар сатњи интишори нињоят боло ба
табъ расонидааст. Масалан: Фењристи илмии тарљумањои Ќуръони Маљид
аз соли 1515 то соли 1980 (Истанбул, 1986). Кутубхонањои нусхаи ќаламии
Туркия (Истанбул, 1995), Фењристи нусхаи хаттии китобхонаи Кўпрулюзаде
(љ. 3, Истанбул, 1086), «Фанн-ул-хатт» (Истанбул, 1990), «Истилоњи њунари
исломї» (Истанбул, 1994) ва ѓайра.
Сўњбат бо Акмалиддин Эњсоноглу нињоят хуш, самимона, дўстона ва
бо роњу равиши равшанї андохтан ба њамкорињои оянда сурат гирифт. Тас
виб шуд, ки шояд «Маљмўаи миниатюра»-њои бар осори форс-тољикро аз
кутубхонањои ин кишвар (иншоаллоњ!) бо њам ба нашр расонем. Бо маќсади
нерў бахшидан ба барномаи њамкорї мо чанд намуна аз корњои нусхашиносї
– мутуни интиќодї, миниатюрашиносї ва нашри тањќиќотии факсимелеи
«Саломон ва Абсол»-ро эњдо кардем. Ва мо њама бо ваќти хуш ва димоѓи
болида пас аз дидани видеофилми мустанад, тибќи барномаамон ба љониби
муњимтарин осорхонаи ин шањр – «Дўлмабоѓча сараи», «Тупокопи Сарак» ва
«Айасафия Мезеси» рањсипор гардидем.
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Моро соатаке ба бозори Оќсарой – бузургтарин маркази тиљорати он
сомон низ бурданд. Бояд гуфт, ки тамошои бозор ва маѓозањои бодурахши
фаровоннињодаш хуш аст. Як матлаби љолиб дар Оќсарой њамин буд, ки дар
њамаи маѓозањо як ё ду нафар рус, украин, озарбойљон ва бештар тољикони
афѓонистонї дар хидмати тарљумонї ва тиљорат њастанд ва кор мекунанд.
Мусофирон ва тољирон аз њар кишвар баѓоят зиёд њастанд ва эълонњо њам ба
забонњои гуногун навишта шудаанд.
Ба гуфтугўи мо бо њамдигарамон таваљљўњ намуда чанд нафар бо мо
гарму самимона саломуалайк њам карданд. Яке аз хешовандони Иброњимбек
будааст, ин мард ду зан доштааст, ки яке афѓонистонї, дигаре духтари зебои
Хољаюсуф ном бухорої, ки як замон барои хондан ба Туркия омада, пас муќими
он кишвар гардидааст. Чанд нафари дигар љавонмардони аз Тољикистон, ки
гуреза шуда буданд ва њоло орзўи баргаштан ба ватани азизашонро доранд ва
њоказо…
Рўзи дигар - 14 декабри соли 1998 мо аз Истанбул ба Трапзон парвоз
кардем ва њамон рўз дар пазироии волии Трапзон Исмат Гюрбюз Чивелек
будем, Волии ин шањр, шахси хушсалиќа ва хеле воќиф аз тамаддунњо ва
аќвоми љањон, омодагии хешро барои њарљониба њамкорї намудан бо марокизи
фарњангї ва дигар муассисоти Душанберо бо тамоми љиддият эълом дошт…
Њамон рўз 14 декабр бо њавопаймои Тољикистон мо сињат саломат ба
шањри азизи хеш Душанбе – пойтахти љумњуриамон расидем.
Ин буд ќиссаи сафари босафои мо ба Ќуния ва зиёрати яке аз бузургтарин
тољикони бурунмарзии љањон Мавлоно Љалолиддини Румии Балхии Вах
шонинажод. Ва агар пурсанд, ки дар поёни сухан чї метавонам бигўям, нуктаи
зайлро таъкид мекунам:
Маро гўї зи пайвандаш чї дорї?
Чї дорам? Љуз ѓами њиљрон надорам.
Вассалом.

221

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Сухан љон аст, љон, эй љони љонон!
«Гар сухан љон набувад, мурда чаро хомўш аст?»
Дар маќолаи «Њуљуми гиряи моро сабаб мапурс» (1999) дар бораи сафари
њайати расмии Љумњурии Тољикистон бо сарварии Президенти кишварамон
мўњтарам Э.Ш.Рањмонов ба Љумњурии Ўзбекистон наќл карда будем.
Гуфтем: соли 1996 Љумњурии Ўзбекистон хост, ки ба Амир Темури Кура
гонї шукўњ бахшад ва солгарди вайро љашн бигирад. Ба ин муносибат сар
вари он љумњурї љаноби И.А.Каримов њамаи Президентњои Осиёи Марказиро
ва њамчунин он замон Президенти Љумњурии Туркия Сулаймон Демирел ва
Президенти Љумњурии Озарбойљон Њайдар Алиевро чанд рўз ќабл аз маросими
расмии Амир Темур барои 2 рўз ба љумњурии хеш ба унвони дидорбинї ва
мубодилаи афкор ба мењмонї даъват намуд. Ёдовар мешавем, ки сарони
кишварњои номбурда бо њайатњои хеш 21 октябри соли 1996 озими шањри
Тошканд шуданд. Аз Љумњурии Тољикистон илова бар ашхоси расмии давлатї
аз ањли фарњанг ва илм 2 нафар – раиси Академияи илмњо Улмас Мирсаидов
ва каминаро ба ин њайат њамроњ намуданд.
Баъди диду боздидњо, мулоќот ва вохўрињо, тамошои осорхона ва на
моишгоњњои љашнии Тошканд рўзи дигар (22 октябри с. 1996) моро бо њаво
паймои вижа ба «Сайќали рўи замин» – Самарќанди хушњавои фарањбахши
зархез расониданд. Дар Самарќанд низ навбунёдињо, њайкалу нимпайкарањо,
хиёбонњои бодурахши зебо ва музейхонањову намоишгоњи њунарњои дастии
нафис, ки њамаи онро аз анборњои давлат оварда буданд, ба мењмонњо намоиш
дода шуд ва гуфтугўњои муњимми ошкоро ба амал омад. Нињоят њамаро ба
мењмонсарои Њиндустон оварданд, ки дар шафати театри вилоятї љойгир аст
ва он рў ба рўи бузургбулвор воќеъ гардида, ки он собиќ Булвори Абрамский
ном дошт. Толори бузурги ин сохтмон барои истиќболи мењмонон омода шуда
буд. Самарќандиён хостанд, ки дар ин љо љаласаи андешаронї созмон дода
шуда, њамзамон зиёфати расмии Њукумати Ўзбекистон низ барпо гардад.
Дар толор мизњои чорнафарї гузошта шуда, дар пешгоњ радаи шањнишин
барои раёсати љашн омода аст. Вазъи толор нињоят муљаллал ва бо салиќаи
оростагї ва пиростагї мењмонон истиќбол гардиданд. Оѓози љаласа бо
сухани президент И.А.Каримов њамчун мењмондори асосї ибтидо гардид.
Пас аз сухани хайрамаќдам ва њарфњои ташрифотии лозим раиси љаласа аз
Президенти Туркия љаноби Сулаймон Демирел чун шахси бештар аз њамаи
њозирин таљрибадор хоњиш намуд, ки андешањояшро баён кунад.
Президент Демирел бо забони туркии усмонї сухан гуфт ва њадаф он буд,
ки таљрибаи давлатдории Туркия барои имрўз ва фардо намунаи ибрат бошад
ва иштибоњоте, ки дар амали он кишвар дар зарфи солиён рух дода буд, муњим
аст, ки дар амали давлатдории љумњурињои собиќ Шўравї такрор нашавад.
Албатта њамаи ин њарфњо ва гуфтугўњои дигаре, ки таќрибан бештар аз 40
даќиќа тўл кашид, дар пардаи гуфтори сиёсии дипломатї ва ба тарзи наќли
фасењи туркии усмонї баён шуданд.
Каминаро гирди мизе љой дода буданд, ки он таќрибан дар миёнљой ва
нисбатан ба раёсат наздик гузошта шуда буд. Ба ин љињат суханони Президент
Сулаймон Демирел хуб шунаво буд ва азбаски туркии усмониро дар замони
донишгоњї аз устод Нињат-афандї Истанбулї омўхтаам, гуфтори нотиќ
барои камина душворї надошт ва баъзе ибора ва њарфњояшро дар дафтараки
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хеш сабт намуда, аз њамнишинам хоњиш кардам, ки эзоњ дињад, дар атрофи
мизи чорнафараи мо – як нафар мушовири И.А.Каримов, як нафар мушовири
Сулаймон Демирел ва як нафар шахси номаълум, ки аз оѓоз то анљоми зиёфат
соќит буд, нишаста буданд.
Дар толор њозирин кам-кам тановул мекарданд ва њарчанд њама
нигоњњояшон ба љаноби Демирел баста шуда буд, эњсос карда мешуд, ки аксар
туркии усмониро намедонанд ва ба турконї сухан воќиф нестанд (албатта ба
ѓайр аз чанд нафари масъулини кормандони вазоратхонањои марбута).
Нињоят Президент Демирел сухани хешро ба поён расонид. Пас аз
кафкўбињои табиї Президент Ислом Каримов ба забони русї чунин изњор
намуданд: – Азбаски њозирин забони ўзбекиро медонанд ва ин забон бо
туркии усмонї аз як хонавода аст, тарљумаи њарфњои нотиќи мўњтарам лозим
нест. Суханони мењмони олиќадрро њама фањмид, фикр мекунам, – гуфт ў, – ки
њарфњои муњимми љаноби Демирелро њозирин фањмиданд ва ба гумонам њатто
дўсти мо Эмомалї Рањмонов низ фањмиданд.
Лањзаи сукут. Ва пас мављи истиќболи поёни сухани раис фаро гирифт.
Назари њама ба чењраи Эмомалї Рањмонов дўхта шуд. Дидам, ки эшон эњсоси
хешро зоњир нанамуда, танњо абрўвонашон каме такон хўрд.
Баъди чанд нафар, пас аз Президенти Љумњурии Ќирѓизистон Аксар Акаев
навбати сухан ба Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш.Рањмонов дода шуд.
Эшон бо тамоми шоистагии хеш паси минбари љаласа омада бо чењраи тобон
ва кушод баёнияи худро оѓоз намуданд. Ва гуфтанд: – Бо арзи ташаккурот
ба љаноби Президент Ислом Абдуѓаниевич Каримов барои даъват аз ин њама
пазирої ва мењрубонињо сухани хешро мехоњам ба забони русї оѓоз намуда
пасон ба забони модарии хеш – форсии тољикї изњори андеша хоњам кард.
Бахши русии сухани Президенти Тољикистон дар мавзўи вохўрии Президентњо
дар Алма-Ато чанд сол ќабл буд, дар мавзўи њамкорињо ва њифзи кишварњо,
вазъи Афѓонистон ва хатарњои ногањонии эњтимолие рафт. Ва боз эшон ишора
намуданд, ки дарвозаи Тољикистон дарвозаи Ўзбекистон ва дарвозаи Тошканд
ва љумњурињои дигар аст ва ба сарнавишти кулли Осиёи Марказї диќќат ва
таваљљўњи хоса нињоят муњим аст ва ѓайра.
Пас ба Президент И.А.Каримов хитоб намуда, Президент Э.Ш.Рањмонов
сухани хешро ба забони русї идома дода изњор намуданд: – Љаноби Ислом
Абдуѓаниевич, акнун мехостам, ки њазрати Олї ба як суоли камина љавоби
ошкоро дињед, бидуни дипломатия ва Вазорати корњои хориљї. Суол ин аст,
– гуфтанд Э.Ш.Рањмонов ба русї. – Мехостам назари шуморо дониста бошам,
ки ањолии шањрњои Самарќанду Бухоро тољиканд ё ўзбек?
Бо ин суол толорро оромии комил фаро гирифт, вале як њолати интизории
љавоби сарвари Ўзбекистон комилан возењ буд.
Суханони Президент Э.Ш.Рањмоновро барои Президент Демирел ва ди
гарон тарљума мекарданд.
Президент И.А.Каримов аз љои хеш бархоста собитќадамона ба сўи
минбар омада даќиќае сукут карданд. Ин сукут тамоми толорро низ фаро
гирифт. Ва дар њолатњое, ки дасти хешро ба сина гузошта буданд, бо табассум
ва чењраи дурахшон ба забони русї гуфтанд:
– Агар мардона аз рўи њаќиќат ва виљдон изњори андеша кунам, бояд
бигўям, ки ањолии шањрњо тољиканд, ноњияњо ўзбек!
Ин дам ногањон аз толор садои баланд шунида шуд: – «Ноњияњои дур ўзбе
канд».
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Толори пур аз мењмонон ва масъулини Самарќандро ѓулѓулаи пурљўш
фаро гирифт.
Ин суоли Президент Э.Ш.Рањмонов ва љавоби Президент И.А.Каримов
нињоят муњим буд, зеро дар зарфи њафтод соли шўравї касе чунин суолро
расман эълон намекард ва агар њарфе ба миён ояд, гуфта мешуд: «Чї фарќ
дорад ин њар ду халќ – ўзбекону тољикон яканд, бародар њастанд».
Толорро яке садои кафкўбињо фаро гирифт. Дар чењраи баъзе аз
мењмонон тааљљуб ва њайрат рух мезад. Ислом Каримов ва Эмомалї Рањмонов
њамдигарро ба оѓўш гирифтанд.
Пасон Президенти Тољикистон Э.Ш.Рањмонов ба забони русї сухани
хешро идома дода гуфтанд: – Акнун ман мехоњам ба забони модариам, ба
забони форсии тољикї, ба забони Самарќандам гап занам. Тарљумонон ба
гўши сарварони љумњурињо гуфтањои Э.Ш.Рањмоновро тарљума мекарданд.
Ва боз:
Дар Осиёи Марказї дар њамаи давру замон, њатто баъди шикасти Со
мониён, забони давлатї, забони фарњанг, забони муоширати давлатњо фор
сии тољикї буд. Ва Самарќанд ин шањри тољикон (њамчунин Бухоро) аз
ќадимулайём маркази тамаддун ва дорои забони фасењи форсии тољикї буда,
бо тамоми давлатњои ин минтаќа бо ин забон муоширати расмї дошт. Гузашта
аз ин ки забони волои форсии тољикї дар ин шањрњо маќоми волои фарњангї
ва давлатї дошта буд ин ки марказњо марказњои тамаддун буда, ба бисёр
кишварњои ховарзамин тамаддун ва фарњанги бобаракати хешро бахшидаанд.
Яъне дар тамоми тўли таърих шањрњои бузург барои дигарон тамаддунофарин
буда, шукўњи бобаракати воло бахшидаанд.
Э.Ш.Рањмонов андешаи хешро идома дода чунин изњори аќида наму
данд:
– Дар давоми таърих тољикон њељ гоњ бо шамшер њуљум накардаанд,
марзу замини дигаронро забт накардаанд. Вале тољикон дар таърихи хеш ба
авзои њузновар ва ба кушторњо гирифтор шудаанд. Ва њамеша, ваќте барои
тољикон фалак каљрафторї кунад, ин халќ ба гузаштагони хеш такя мекунад,
ба фарњанги хеш ва бузургони миллати хеш – донишмандон, сиёсатмадорон,
сўфию мазњабиён, нобиѓањои гузаштазамон. Ва пайваста наљот меёбад, рушд
мекунад. Ин ќарн њам зиштињо, беадолатињо, таассубњои миллатгарої ба
халќи мо њамл гардид ва барои халќи мо сахт ногуворињо пеш омад…
Мо нахуст ба љаноби Президент И.А.Каримов ва њамаи Президентоне, ки
њозир њастанд ва моро низ ба ин љаласаи муњим даъват намуданд, ташаккур
мегўем ва изњори бародарї намуда, барои њамкорињои дўстонаи беѓаразона
омодагии хешро эълон медорем. Сарнавишти халќи тољик – сарнавишти њамаи
мардуми Осиёи Марказї аст. Имрўз низ мо ба бузургони хеш ва ба шумо
такя мекунем, ба Хоља Ањрори Валї, ба њазрати Бањовуддини Балогардон,
ба Мирсаидалии Њамадонї, ба Шайхурраис Абўалї Сино ва рўњи Ањмади
Дониш ва Садриддин Айнї. Шубњае нест, ки мо љўё ва љонибдор ва тарѓибгари
сулњ ва амонї њастем. Боз ба рўзњои нек ва бењтар хоњем расид, зеро мояи њар
миллат – фарњанги ў, забони модарии ў, аќлу фаросат ва тафаккури миллии
он аст. Ман хушбахт њастам, ки имрўз имкон шуд, ки ба забони модариам
– форсии тољикї, ки дар љањон бештар аз 80 миллион нафар сухан мегўянд,
аќида ва назари хешро барои шумо, азизон, баён намудам. Ман бовар дорам,
ки бародар ва дўсти ман Ислом Абдуѓаниевич Каримов низ њамаи гапњои
маро бисёр наѓз фањмиданд. Ташаккур ва дуруд бар шумо!
224
барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Садои кафкўбии њозирин њамаро фаро гирифт. Президенти Љумњурии
Ўзбекистон И.А.Каримов ва Президенти Љумњурии Тољикистон Э.Ш.Рањмонов
истиќболи њамдигар омада њамдигарро ба оини гузашта оѓўш карданд:
Зада сина бар сина ду пањлавон,
Ба оину расми гузашта замон.
Президент И.А.Каримов љавобан изњор намуданд, ки нињоят хушњол аст,
ки дар љаласа суханони нек ва ошкору самимї шунида шуд ва дар њолате, ки
дар чењраашон вазъи љиддият рух дод, ба русї гуфтанд:
– Бародарон, тољикону ўзбекњо як душмани муштарак доранд. Нерўњо аз
дохил ва хориљ мехоњанд, ки њамвора барои ин ду халќ ихтилоф оваранд ва
муносибатњояшонро барњам зананд. Мо ва шумо аз ин душмани ѓаддор бояд
дар њолати омодагї бошем ва чораи ин иѓвогарињо бубинем…
Пасон Президент И.А.Каримов љаласаро љамъбаст намуданд ва ин вохў
рии таърихї поён пазируфт. Њозирин каф мезаданд, њайати навозандагони
самарќандї дар њолати навохтани оњанги хуш ба мењмонон наздик шуда аз
ошёнаи дувум то дами дари ин мењмонсаро аќиб-аќиб рафта њозиронро ба
роњи сафо гусел намуданд.
Дар сањни мењмонхона садњо мардуми Самарќанд љамъ шуда буданд, гул
медоданд, гулафшон мекарданд.
Њангоми парвоз аз Самарќанд ба Тошканд ва пас бо њавопаймои худамон
ба Душанбе суханони њикматомези зайлро замзама мекардем:
Ваќти сухан матарсу бигў он чї гуфтанист!
Воќеан: сухан љон аст, љон, эй љони љонон!
Вассалом!

225

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

КИТОБЕ, КИ ЊАФТОД СОЛ ЗИНДОНї БУД
Адиби бузурги тољик, устоди зиндаёд Муњаммад Шариф Садри Зиё,
ки сарвари маънавии њавзаи адабии равшанзамирон дар шањри Бухорои
Шариф, пеш аз инќилоби Октябр буд, дар асари пурарзиши хеш – «Рўзномаи
Шарифљон Махдуми Садри Зиё» дар бораи Садриддин Айнї чунин сатрњои
самимонаи љонгудоз нигоштааст:
«Бародари мўњтарамам Садриддинхољаи Ѓиждувонии Айнї тахаллусро,
ки назман ва насран аввал Амирхонд ва сонї Саъдии Шерозї ва дар њадди
зоташ ранљур ва касалманд буд, аз мадрасаи Кўкалтош ба њоли аљибе оварда,
ба дарвозаи Арки Бухоро берањмона ва бешармона амиру вазир ба иќтизои
ањли балво њафтоду панљ чўб таъзир карданд ва ба яке аз мањбасњои он љо, ки
«обхона» меномиданд, ба њамон њол андохтанд».
Чунон ки дар китоби тозапайдои устод Садриддин Айнї – «Таърихи Ин
ќилоби фикрї дар Бухоро ё таърихи савтия ва Инќилоби фикрї дар Бухоро»
омадааст, муаллифи маљрўњ ва соири зиндониёнро асокири рус аз мањбаси
ба ќавли муаллиф (Айнї), «Канахона» дар нўњуми апрели 1917 озод ва рањо
карда, ба бемористони шањри Когон – Бухорои Нав – барои табобат ва
рањої аз марги беамон овардаанд. Яке аз дўстони Садриддин Айнї – Мирзо
Назрулло, ки дар он замони пурошўб аз равшанфикрони миллат буд ва низ
ба њамон љазои сахти аморат, яъне њафтоду панљ тозиёнаи вањшиёна таъзир
шуда буд, дар бемористони шањри Когон дидагонашро барбаст ва ин љањони
нопойдорро падруд гуфт. Дар он бемористон Садриддин Айниро панљоњу
ду руз табобат карданд ва дар натиљаи бисту панљ амали љарроњї, ба амри
Худованд аз марги беамон рањої ёфт.
Устод Садриддин Айнї гуфтааст, ки дар шањри Когон, дар хастахона
(бемористон), ваќте ки вазъам бисёр бад буд ва бењолу барљомонда будам,
байти зер вирди забонам буд ва ќалбу вуљудамро озод намегузошт:
Тарсам, ки ман бимираму ѓам бепадар шавад,
Ин тифли нозпарвари ман дар ба дар шавад.
Бояд гуфт, ки он ѓами нозпарвари устод њамоно ѓаму андўњи миллат, љабру
ситам бар фарњанги тољикон буд. Устод Садриддин Айнї чи ќабл аз Инќилоби
Октябр ва чи пас аз он дар корњо ва фаъолияти хеш њамеша дар набард алайњи
ситам бар фарњанги миллат будааст. Нахустин асарњои мансури ин нависанда
ва пажўњишгар, ки дар шањри Бухоро, ки ба ќавли маъруф, маркази ислому
дин дар оѓози ќарни бист буд, таълиф шудаанд, ба шарњи зер аст:
1. Тањзиб-ус-сибён (Самарќанд, 1328/1909)
2. Тартил-ул-Ќуръон (Оренбург, чопхонаи љаридаи «Ваќт», 1909)
3. Заруриёти диния (Самарќанд, 1332/1914).
Дар сањифаи охири «Заруриёти диния» њадафи асосии чанд китоби тоза
нигориш ба гунаи зер баён шудааст: «Тартил-ул-Ќуръон» ба масобаи рисолаи
таљвиди форсї; «Тањзиб-ус-сибён» барои саводи форсї; «Заруриёти диния»
барои эътиќодот ва амалиёти форсї; «Роњбари хат» барои њусни хатти таълиќ»;
дафтари аввал; «Роњбари хат» барои њусни хатти таълиќ, дафтари дувум.
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Њар се китоби номбурдаи устод Айнї бо рўњи њаракати маънавии љадид
тадвин ва навишта шудааст, зеро дар замони нав, яъне оѓози ќарни бист, дар
ин ришта таќозои таљдиди назар дошт. Тадвин, тањия, таълиф ва табъи њар се
китоб ва дигар китобњои шабењи онњо алайњи таассубњои фарњангии он замон,
кўшиши беназир, амали махуф ва љасорати воќеї ба шумор мерафт. Ба зудї
дар боби ин фаъолият ва таљдиди назар дар умури тадрису тарбият, аз љониби
љоњилон, ба гунаи ѓаразварзї, ба маќомоти волои Аморати Бухоро ёддошт
ирсол шуд ва чун гузориш нисбат ба он се китоб бадбинона буд, аз љониби
маќомот паёми нохуше расид, ки агар он таълифот чоп шаванд, хатаре ба љони
муаллиф ва китобњои љадид вуљуд дорад. Ба њамин сабаб, дўстони мусанниф,
ки аз равшанфикрони мусулмони љомеаи Бухоро ва њамкешони масъулони
нашри он таълифоти навоварона барои мадориси Бухоро ва тарбияти
фарзандони мусулмон буданд, кўшиш карданд, то ба он хатар, ки эълом шуда
буд, роњ надињанд. Дар натиља, аз љониби ин гурўњи равшанфикр чораи фаврї
дида шуд ва он се китоби номбурда бо имзои мустаори «мураттиб ва муаллиф
ширкати Бухорои Шариф» интишор ёфт ва дар њамаи нуќоти Аморат пахш
шуд.
Ин њушёрии равшанфикрони мусулмон, ки тарафдори мактабу мадориси
љадид буданд, ба мутаассибону ањли дарбор имкон надод, ки ба маќсуд ва
њадафи хеш бирасанд. Њам муаллифи онњо – устод Садриддин Айнї, мударриси
мадрасаи Бухоро, зинда ва солим монд ва њам мусаннафоташ аз байн нарафт.
Баъд аз мутолиа ва баррасии амиќ чанд нафар аз мударрисони воло ба натиља
расиданд, ки он китобњо воќеан таълифоти исломии равшанфикрона ва бисёр
муносибе барои тарбияти атфол ва соири толибони илм аст, чи аз назари усули
тадрис ва чи аз љињати кўтоњтар кардани муддати барномаи омўзиши мадраса
ва донишгоњ.
Саранљом, бузургтарин муфтии Бухоро, њазрати домулло Икром (па
дари Мирзо Назруллоњи маќтул), ки њамеша икдоми неки равшанфикрони
Бухороро хуш мепазируфт ва аз рўи адолати иљтимоии исломї љонибдорї
мекард, эъломияи мусбат дар бораи ин кутуб ба гунаи расмї баён кард. Ба
ќавли Садриддин Айнї «Њазрати устод домулло Икром» (ин иборат дар
«Таърихи Инќилоби фикрии Бухоро» омадааст) кутуби мазбурро њамчун
бењтарин таснифи таълимї барои макотиб ва мадориси Бухоро эълон кард ва
чун њазрати домулло Икром дар аморати Бухоро ва маќомоти олии Аморат ва
њамчунин дар назди шахси амир обрўи воло дошт, андешањо ва натиљагирии
эшон дар бораи китобњои «Тартил-ул-Ќуръон», «Заруриёти диния» ва «Тањзибус-сибён» аз љониби маќомоти волои замон дар Аморати Бухоро ба некї ва
хуш пазируфта шуд.
Баъдан дар нашри дувуми ин китобњо, дар сафњаи унвони «Тањзиб-уссибён» номи Садриддин Айнї ба гунаи зер эълом шуд (Самарќанд, 1336/1917);
«Заруриёти диния», «Тартил-ул-Ќуръон» ва «Тањзиб-ус-сибён» – мураттиб
Садриддин Айнї, «Оила ва Сайёњи њиндї» – мураттиб Абдуррауфи Фитрат.
Мањалли фурўши ин китобњо дар Бухоро китобхонаи «Маърифат» ва дар
Самарќанд китобхонаи «Зарафшон» буд.
Пас аз сипарї шудани солњо, дар замони нигориши китоби «Намунаи
адабиёти тољик» Садриддин Айнї (Маскав, 1926), чанд нафар аз дўстони
рўњонии эшон, ки нияти муњољират ба хориљро доштанд, ба мусаннифи
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«Заруриёти диния» мурољиа ва иљозаи нашри ин китобро дар яке аз кишварњои
хориљ дархост карданд. Воќеан китобњои динии Садриддин Айнї мисли соири
кутуби динии замони мозї, дар кишвари Шўроњо ояндаи нек надоштанд. Ба
ин љињат, муаллиф як нусхаи ислоњшудаи «Заруриёти диния»-ро ба дўстон эњдо
кард ва барои чопи он дар хориљ аз кишвар иљоза дод ва ба имзои «айн», яъне
Айнї, андешаи хешро дар чигунагии тасниф ва таълифи хеш барои нашри
ояндаи он китоб ба гунаи зер хулоса кард:

Ниёзномаи махсуса

Ба авни Эзиди Таоло, рисолаи «Заруриёти диния»-ро, ки муштамил бар
мухтасари масоили мўътаќадот ва амалиёт аст, аз рисолањои мактабии туркї
тарљума ва иќтибос ва бар китобњои мўътабара мисли «Шарњи аќоиди На
сафї» ва «Мухтасари виќоя», «Њидоя», «Фатовии Њиндия» (Оламгирї) ва
«Фатовии Ќозихон» (Хония) татбиќ карда, баъзан ба «Муния» ва «Дурр-улмухтор» мурољиат карда, барои соли дувум ва саввуми макотиби ибтидоияи
форсизабон тартиб карда шуд ва дар тасњили таъбирот ба ќадри имкон ва
иститоат кўшида шуд».
Нињоят, китоби «Заруриёти диния» дар соли 1927 дар Лоњур, ба теъдоди
1350 нусха ба чоп расид. Дар сафњаи унвони он чунин нигошта шудааст:
Нашриёти Шермуњаммад Гулхони Афѓон
(ќавми хирвати сокини Ќарабоѓи Ѓазнин)
Дар ахди салтанати Аълоњазрат амир Амонуллохони Ѓозї
(халлада-л-Лоњу мулкању ва салтанатању)
«Заруриёти диния»
Табъи аввал
Мутарљим: мулло Айнии Самарќандї
Љумла њуќуќи табъ мањфуз аст
1305 њ.ш./1345 њ.ќ./1927 м.
Дар матбааи «Муфиди ом»-и Лоњур табъ шуд
Нашри дувуми «Заруриёти диния» дар хориљ аз кишвар, дар соли 1345
баробари 1927 дар Маккаи Мукаррама ба теъдоди дањ њазор нусха ба гунаи
нашри дувум анљом ёфт. Эњтимомкунандагони нашри аввал ва дувуми ин
китоб далоили хешро дар ин роњ ба гунаи зайл эълом доштанд (мутаассифона,
дар поёни нигориши онњо дар сабти санад иштибоње рух додааст).
«Бисми-л-Лоњи-р-Рањмони-р-Рањим, ал-њамду ли-л-Лоњи Рабби-л-ъола
мин, ва-с-салоту ва-с-салому ъало ашрафи-л-мурсалин сайидино Муњаммадибни Абдиллоњ Расули Рабби-л-ъоламин ва ъало олињи ва сањбињи аљмаъин.
Аммо баъд: китоби «Заруриёти диния» ба дасти ќиблагоњи мо Мирзо
Абдуррауфхони Хуљандї баъд аз њиљраташон соли 1933 дар Афѓонистон ба
дасташон расида буд. Он кас ба умеди ин ки агар Худованд љалла Љалолуњу
бихоњад... иншоаллоњ, ин китобро нашр мекунем, гуфта буданд, валекин
ин орзу дар ваќти њаёташон муяссар нашуд. Ба њамин сабаб аз дунёи фонї
ба дунёи љовидонї рењлат карданд, аммо ин амонатро ба фарзандони худ
суфориш карданд ва иншоаллоњ ин фарзандон суфориши падари марњуми
худро ба анљом хоњанд расонид. Бо арзи њурмат
12/4/1411 њ.ќ.
30/10/1990 м.		
8/8/1369 њ.ш.
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Њадя аз тарафи фарзандони марњум Мирзо Абдуррауфхон – Мирзо
Муњаммад Сурур ва Мирзо Њабибуллоњ ва Мирзо Ќорї Амонуллоњи Хуљандї.
Маккаи Мукаррама».
Аз оѓози чопи ин асари Садриддин Айнї то кунун чопи чањоруми ин
китоб дар хориљ аз кишвари Тољикистон дар шањри Тошканд ба шакли офсет
(аксї) ба теъдоди дањ њазор нусха дар нашриёти «Ёзувчи» дар соли 1991
љомаи амал пўшид. Лозим ба зикр аст, ки устод Садриддин Айнї баъди он
њама тањдидњову таъзирњо дигар наметавонист дар шањри дилбохтаи хеш
– Бухорои Шариф иќомат кунад ва ба ин далел шањри Самарќандро барои
зисту зиндагї баргузид ва шањрвандии ин шањрро пазируфт. Ба ин љињат дар
чанд китоби мунташираи он замон, аз љумла дар «Заруриёти диния» эшонро
«Айнии Самарќандї» ќаламдод кардаанд. Дар чопи китоби мазкур дар шањри
Тошканд (1991) низ навиштаанд «Айнии Самарќандї, «Заруриёти диния»,
форс тилида» ва ба гунаи зер эзоњ намудаанд:
(тарљума): китоби мазкур аз љониби њамватани мо, Мулло Айнии Самар
ќандї тасниф шуда ва он дар мадори хеш танњо ќонуну ќоидањои шариати
исломро доро буда; њамчунин ањкомеро, ки барои дониши мусулмонон ањамият
доштааст, ба гунаи содда баён мекунад. Мо бовари комил дорем, ки ин китоб
дар байни бародарони форсигўи мо таваљљўњи бузургро ноил хоњад гардид».
Нахустин чопи илмии таснифи зикрёфтаи устод Садриддин Айнї ба
забони асили фасењ ва соддаи форсї – тољикии муаллиф дар Љумњурии
Тољикистон бо хатти кириллї ва бо саъйу эњтимом ва пешгуфтори Абдулњайи
Муњаммадамин зери назари Муњаммадљон Шакурї ва тањрири Муњаммадљон
Умаров дар соли 2000 милодї дар шањри Душанбе љомаи амал пўшид, ки
муаллиф дар пешгуфтори хеш маќоми волои ин китоб ва муаллифи онро дар
исломшиносї борњо таъкид кардааст.
Пас аз Инќилоби Октябр, Садриддин Айнї ќасидае дар васфи Самарќанду
Бухоро дар соли 1919 мунташир карда буд, ки алайњи ситам равона шуда
буд. Баъдњо асарњои дигари эшон, монанди «Љаллодони Бухоро», «Таърихи
амирони Манѓития», «Намунаи адабиёти тољик» ва маќолоти муњимми ин
муаллиф ва ѓайра ба майдон омаданд. Онњо алайњи ситами таърихии замон
ва ситами фарњангї ва барои дифоъ аз њастии халќи тољик, њувият ва њуќуќи
ў дар арсаи сиёсат дар Варорўд (Мовароуннањр) таълиф шуда буданд. Лањ
зањои муњимми рўзгори Садриддин Айнї дар солњои 1930 то 1940 иборат
буд аз: набарди фарњангї, муќовимат ва дифоъ аз њуљуми солњои 1937 ва
1938 аз тариќи навиштани асарњои нав ва пас аз он дифоъ аз «гунањкорон»-и
бегуноњи он солњои зишт ва шогирдон ва дўстони ањли адабаш, ки душмани
халќ эълон шуда буданд, монанди Ѓанї Абдулло, Рашид Абдулло ва падари
онњо Абдуллољон-ака, Рањим Њошим, Љалол Икромї, Вадуд Мањмудї, Нерсес
Нерсесян, Тўраќул Зењнї, Љавњарии Истаравшанї, Муинзода, домулло Олими
Хуљандї, Нодир Шанбезода ва љонибдорї аз сарояндаи мумтози мардумии мо
Ака Шариф Љўраев дар соли 1940 ва устод Лоњутї, ки дар саркўби коргардони
маъруф Михаэлез аз вай дифоъ карда буд. Њамчунин дар он замон Садриддин
Айнї осори муњимми хешро таълиф кард, ки ба маќсади бедорї, худшиносї
ва иттињоди мардуми тољик навишта шуда буд, њамчунин «Луѓати забони
тољикї», ки барои њифзи покизагии забон ва барои онњое, ки аз алифбои
ниёгон наметавонистанд истифода кунанд, навишта шуда буд ва китобњое дар
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бораи Рўдакї, Ибни Сино, Фирдавсї, Саъдї, Восифї, Бедил, маънои калимаи
«тољик» ва ѓайра.
Устод Садриддин Айнї њеч гоњ зидди хатти форсї-тољикї (ниёгон) на
буд. Табдили хатти ниёгон ба хатти лотин ва сипас ба хатти кириллї амре
иљборї ва сиёсї аз сўи инќилобиюн буд. Пас аз соли 1926 Туркия, Озарбойљон,
Тотористон, Туркманистон, Ќазоќистон ва Ўзбекистон хатти лотинро па
зируфтанд, вале дар натиљаи муќовимати Садриддин Айнї, Абулќосим Ло
њутї, Ањмадљон Махдуми Њамдї, Аббос Алї ва дигарон Тољикистони худ
мухтор фаќат дар соли 1929 хатти лотинро бар асоси фишори сиёсии давлатї
пазируфт.
Устод Айнї њамаи осори хешро ба хатти форсї-тољикї (ниёгон) навишт.
Робитаи эшон бо ањли илму адаб, шогирдон ва фарзандон фаќат бо хатти
ниёгон анљом мешуд.Ѓараз аз тафсилот дар баёни баъзе аз лањазоти муњимми
рўзгор ва осори Айнї он аст, ки дар пешгуфтори китоби «Инќилоби фикрї
дар Бухоро» чењраи воќеии ин размандаи алайњи ситам бар халќи тољик ва
бар фарњанги онро он гуна ки шоиста аст ва ба ихтисор тарсим кунем, то
арзишњои таърихї, фарњангї ва сиёсии китоби мазбур, ки барои нахустин бор
пешкаш мешавад, барои хонандгони имрўзу фардо мушаххастар ва равшантар
љилвагар шавад.
Саввуми июни соли 1917 устод Садриддин Айнї, чунонки гуфта шуд,
пас аз табобат ба шањри Самарќанд њиљрат кард ва октябри соли 1920 дар
гузари Сўфї Розиќи он шањр дар хонањои дўстони шафиќу бовафояш Мар
донќул Шоњќурбонзода (сардабири рўзномаи «Њуррият»), Абдуллољон
Абдулхолиќзода, Мулло Исматуллоњ Рањматуллоњзодаи муаллим ва муаллим
Абдулќодири Шакурї зиндагї кард ва таърихи таълифи китоби «Таърихи
Инќилоби фикрї дар Бухоро» ё «Таърихи усули савтия ва Инќилоби фикрї
дар Бухоро» ба забони форсї-тољикї бо њамин мањаллаи Сўфї Розиќ ва
шароите, ки дўстони фидокораш барояш муњайё карда буданд, вобастагии
шадиде дорад ва дар он љо таълиф шудааст.
Бисёрї пиндоштаанд, ки китоби номбурда фаќат ба забони ўзбекї ё
туркии маъмули он замон нигошта шудааст, аммо ин пиндор сањењ нест! Пас
нусхаи асили ин асар, ки онро метавон тањрири аввал гуфт, чи асарест ва чи
гуна таълиф шудааст?
Нусхаи аслии форсї иборат аст аз дувоздањ дафтари машќи чањордањ то
шонздањбаргии мактабхона дар 357 сафња бо хатти муаллиф (Садриддин Айнї
ибни Саидмуродхоља).
Унвони асар: «Таърихи усули савтия ва Инќилоби фикрї дар Бухоро
(«Таърихи Инќилоби фикрї дар Бухоро»).
Оѓози китоб (с.1): «Маълум аст, ки то санаи 1883 милодї мактаби усули
савтия ва усули љадида дар байни мусулмонони Русия набуд...».
Анљоми китоб (с.357): «Азбаски тараќќипарварон дар ин чанд моњ
њукумати Бухороро хуб шинохта буданд ва њам то куљо будани лутфи амирро
медонистанд, таслим нашуданд, зеро таслим шудан њамон буду талаф шудан
њамон. Чун њол бад-ин минвол расид, дар миёни љавонбухороиён, барои њифзи
њаёти худ ду фикр афтод. Фирќае мегуфтанд: ба Ватан ва хонумон видоъ
карда ба дохили Туркистон њиљрат мекунем ва даѓдаѓаи ислоњоти Бухороро
то ваќти марњуни муносиб вомегузорем. Фирќаи дигар мегуфтанд, ки њарчи
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бодо бод, ба Когон меистем. Охир ин мунофирате, ки миёни болшевикони рус
ва њукумати Бухоро њаст, ба шамшер хоњад њал шуд. Толеи мо низ дар он ѓавѓо
њал мешавад.
Дар ин љо ба ин тањрир хитон дода шуд. Бубинем, то баъд аз ин чї ме
шавад. Агар умр амон дињад, воќеоти оянда низ ба ќисми дувум тањрир карда
мешавад.
Панљуми љамодолувлои 1336 њиљрї, якшанбе, мутобиќи 17 феврал (4) 1918
милодї. Садриддин Айнї ибни Саидмуродхоља, Самарќанд, гузари Сўфї Ро
зиќ).
Адиб ва сухандони номдори мо Рањим Њошим дар пешгуфтори хеш барои
тарљумаи китоби «Бухоро Инќилоби учун материаллар», яъне «Таърихи
Инќилоби Бухоро» (Душанбе, нашриёти «Адиб», 1987, сањ. 234) навиштааст:
«Яке аз асарњои хеле муњимми таърихї ба тамоми маънои њуљљатии устод
Айнї, «Бухоро Инќилоби таърихи» ном дорад, ки дар арафаи Инќилоби
Бухоро ба забони ўзбекї навишта шудааст».
Бояд гуфта шавад, ки ин асари таърихии Садриддин Айнї пас аз Инќилоби
Бухоро ба забони ўзбекї тањрир шудааст. Инќилоби Бухоро дувуми сентябри
1920 ба амал оварда шуда ва шашуми октябри 1920 Љумњурии мустаќили
халќии Бухоро эълом шуд. Баъд хоњем дид, ки ин асар ба забони ўзбекї дар
23 феврали 1921 тасниф шудааст. Пас аз Инќилоби Бухоро, Айнї фурсати
муносибе пайдо кард, ки чанд бор ба манзури шиносоии шахсї бо вазъи
шањри шариф ва бо нияти муайян кардани имконоти мављуд барои фаъолияти
илмї ва адабї ва барои дидор бо дўстон ва бо Шарифљон Махдуми Садри Зиё
ба Бухоро биравад. Зеро ба устод Айнї паём расида буд, ки ањвол ва рўзгори
Садри Зиё чандон хуб нест. Хулоса устод Айнї дар Бухоро барномаи илмї ва
адабии хешро ба масъулони љумњурї пешнињод кард. Пешнињоди аслии Айнї
таъсиси Анљумани таърих ва адаб буд, ки аз љониби ањли фарњанг ва адибони
донишманд ва маќомоти давлати Бухоро пазируфта шуд.
Ногуфта намонад, ки устод Айнї дар бораи масъалаи ояндаи Бухоро ва
забони давлатии он бо Файзулло Хољаев, раиси он љумњурї, ихтилофи шадиде
дошт ва њатто мегўянд, ки бо ў сухан намегуфт, вале ба хотири Муњаммадшариф
Садри Зиё (Шарифљон Махдуми Садри Зиё) бо њамроњии дўстонаш ба дидори
Файзулло Хољаев шитофт. Файзулло пешнињоди Айниро фаврї ва бо хушнудї
пазируфт ва Садри Зиёро раиси авќофи Бухоро таъйин кард ва ба Айнї гуфт:
«Њазрати устод! Барои обрўи Бухоро мо Шоиќ афандии адиб, дўсти шуморо
сафири Љумњурии Бухоро дар Афѓонистон таъйин кардем, устод Фитратро ба
Туркия ва мехостем, ки шуморо ба Сафорати Эрон, агар ризоият бифармоед,
бигузорем».
Устод Айнї фавран дарк кард, ки њамаи ин се нафар номбурда, онњое
њастанд, ки дар интихоби раиси Љумњурии Бухоро бояд ширкат бикунанд ва
ба шањодати Изомї – хушнависи бухорої (баъдан эшон муншии Фитрат ва
Айнї шуд) дар посухи Файзулло гуфт: «Эшонљон (лаќаби љавонии Файзулло),
ман ќатъан эълом мекунам, на сафир шудан мехоњам, на кабир (яъне раиси
Љумњурии Бухоро), аммо мехостам шароите муњайё шавад, то мо анљумани
таъриху адабро бунёд кунем, ки онро дар хориљ Фарњангистон меноманд».
Файзулло Хољаев изњори ризоият кард ва бинои мўњташами куњанбунёд –
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идораи кунунии аќд ва издивољ (ба забони русї ЗАГС) дар шањри Бухороро
барои ин марказ дар назар гирифт.
Тафсилоти ин воќеа ба наќл аз Изомии хушнавис чунин аст: «Дар ин
марказ устод Айнї ба раёсат баргузида шуд ва Садри Зиё, Файзулло Хољаев,
Абдуррауфи Фитрат, Шоиќ афандї, Ањмадљон Махдуми Њамдї, Абдулќодир
Муњиддинов, Мирзо Абдулвоњиди Мунзим ва Йўлдош Пўлод (нозири маорифи
Бухоро) аъзои аслї ва Аббос Алї ба унвони дабири Анљуман ва Изомии
хушнавис ба унвони муншии Анљумани таърих ва адаб таъйин шуданд.
Дар барномаи ин марказ, таълифи чанд китоб пешбинї шуда буд.
Баргардони «Таърихи Инќилоби фикрї дар Бухоро» ба забони туркї-ўзбекї;
тањрири дубораи чанд китоби устод Садри Зиё, ки дар замони Инќилоби
Бухоро сўхта буданд, навиштани чандин китоби тањќиќотї дар мавзўи адабиёт
ва санъати мусиќї ба ќалами Абдуррауфи Фитрат ва ѓайра.
Бо њамаи ин имконот устод Айнї маљбур шуд, ки ба Самарќанд баргардад,
зеро дар ин миён забони туркї ба унвони забони давлатї роиљ шуд, вале устод
Айнї мехост, ки китоби «Таърихи Инќилоби фикрї дар Бухоро»-ро ба забони
аслии форсї-тољикї ба чоп расонад ва ба ин манзур, дастнависи худро ба
василаи шахси мўътамад аз Самарќанд ба Бухоро ирсол кард, ки њарчи зудтар
чоп шавад. Аммо ин китоби нињоят муњим – наќди нукта ба нуктаи воќеоти
маорифи Бухоро ва баёни тањаввули афкори љомеаи он интишор наёфт.
Дўсти дерини Айнї – Йўлдош Пўлод, нозири маорифи Љумњурии Бухоро,
бо далоили ќавї ва бар асоси ќавонини ахири љумњурї, муаллифи он китоби
вазин, яъне Садриддин Айниро ќабулонд, ки аз ин пас дар Бухоро китоби
форсї чоп нахоњад шуд ва чун мавзўи китоби «Инќилоби фикрї дар Бухоро»
барои таърихи кишвар нињоят муњим аст, онро ба туркї-ўзбекї баргардонад,
чун ин иљборро таърих бар зиммаи Айнї гузоштааст. Азбаски Садриддин
Айнї интишори ин китоби таърихиро зарурї медонист, пешнињоди Йўлдош
Пўлодро пазируфта, ин асарро ба гуане дигар ба забони туркї-ўзбекии он
замон баргардонд. Дастнависи ўзбекии ин асар ба унвони «Таърихи Инќилоби
Бухоро» чунин аст: «Бухоро Инќилобининг таърихи». Сафњаи аввал дар
сарлавња исми муаллиф Садриддин Айнї бо хатти муаллиф нигошта шудааст
ва унвони китоб бо хатти дигар. Биринчи ќисм (бахши якум) бо хатти муаллиф,
аз сафњаи 1 то 284 бо хатти хонои рехтаи љадидї гўё ба ќалами шогирди
Айнї Рањим Њошим ва аз сафњаи 284 то 311 бо хатти љадиди, туркї-ўзбекии
Абдулмўъмин Сатторї.
Устод Айнї, ки ќаблан ашъори амир Алишери Навоиро дар радифи осори
бузургони адаби форсї-тољикї мутолиа карда буд, дар анљоми китоби худ
наќл мекунад, ки пас аз синни 28-солагї аз тариќи љароид, кутуб ва маљаллоти
туркї-усмонї, тоторї ва ўзбекї бо адабиёти ин ќабоил ошно шудааст ва ин
китобро ба туркї-ўзбекї тањрир карда ва ин асар, нахустин асари ў ба забони
туркї будааст. Айнї поёни ин асарро дар раљаби 1339 њиљрї баробари 23 марти
1921, дар шањри Самарќанд эълом мекунад. Бояд ёдовар шуд, ки чун устод
Айнї мебоист нусхаи дастнависи хешро ба чопхона бифиристад, бори нахуст
(чун он замон њеч гуна дастгоњи тайп вуљуд надошт), бо кўмаки шогирдонаш
аз нусхаи туркии хеш, «Бухоро Инќилоби таърихи» нусхабардории онро аз
оѓоз то анљом тасњењу ислоњ кард. Ин мерасонад, ки нусхаи ахири «Бухоро
Инќилобининг таърихи» ба ќалами шогирдонаш, нусхаи мўътабари туркї232
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ўзбекии муаллиф аст, зеро нусхаи гумшудаи ин асар дар он замон, имрўз дар
Пажўњишгоњи Абўрайњони Берунии Тошканд нигањдорї мешавад. Ин асар
низ ба осонї чоп намешуд, зеро касоне, ки аз маќомоти давлатии Љумњурии
Бухоро буданд, худро ќањрамони Инќилоби Бухоро медонистанд ва мехостанд,
ки дар сафњањои таърих наќш дошта бошанд.
Аз дўстони бовафои устод Айнї, Ќорї Йўлдош Пўлод бо њадафи ёф
тани роњи интишори китоб, ин асарро барои таќриз ба шарќшиноси маъ
руф, Александр Самойлович дод. Эшон дар илми туркшиносии љањон яке аз
шахсиятњои ангуштшумор ба њисоб меомад. Самойлович (1880-1938) дониш
кадаи забонњои шарќии Донишгоњи Санкт-Петербургро ба поён расонид ва
дар солњои 1900-1913 дар Туркия, Олмон, Фаронса, Австрия ва Маљористон
такмили дониш карда, осори фаровони худро дар он кишварњо интишор дода,
ба болотарин маќоми ховаршиносї ноил шуда буд. Баъд, соли 1937 ба љурми
сиёсї зиндонї шуд ва ба монанди љосуси кишварњои бегона эъдом гардид.
Зиндаёд устод Самойлович бо камоли хушнудї китоби Айниро мутолиа
кард, њам таќриз навишт ва њам он асарро ба таври хулоса ба забони русї
тарљума кард. Аз он замон китоби Айнї унвони «Бухоро Инќилоби таърихи
учун материаллар»-ро гирифт. Самойлович дар ин пешнињоди хеш назари
маќомоти сиёсии љумњуриро пазируфт. Китоби Айнї баъдњо ба забони туркїўзбекї мунташир шуд, вале бо тањрифи матн, кўтоњ кардани бобњо, иборот ва
ѓайра, монанди тарљумаи русии ин асари пурарзиш. Самойлович илова бар
ин ки ин асарро ба таври хулоса ба русї тарљума карда буд, маќолаи илмие
дар ин мавзўъ навишт ва фавран дар маљаллаи «Восток» (Ховар, китоби 1,
1992) чоп кард. Ў дар ин маќола ба асари Айнї мурољиа карда, арзишњои илмї
ва матолиби мунњасири онро, ки фаќат Айнї шоњиди вуќўи онњо буда ва ба
таври даќиќ онњоро сабт кардааст, ба гунаи вижа таъкид мекунад. Ба ин васила
љањони ховаршиносии Русия ва кишварњои аврупої аз мавзўоти китоби Айнї
огоњ шуданд, вале ин тарљума ба дасти хонанда нарасид, зеро чунон ки гуфта
шуд, Самойлович дар соли 1938 ба ќатл расид.
Ин асар, ки барои чоп фаврї ба нашриёти Љумњурии Бухоро фиристода
шуда буд, сарнавишти мубњаме пайдо кард ва мисли китоби «Љаллодони
Бухоро» (1920) мунташир нашуд. Масъулони нашриёт фармони ношоисти
сарони он љумњуриро пайгирї ва эълом карданд, ки дастнависи муаллиф гум
шудааст.1
Аз соли 1923 ба баъд, дигар осори Айнї ба таври муназзам ба чоп мерасид.
Дар соли 1921 дар шумораи 91 маљаллаи «Шўълаи инќилоб» маќолаи Айнї
ба номи «Фитнаљўён боз хун рехтан мехоњанд» чоп шуд. Аз шумораи 15, дар
зарфи дувуним сол 47 маќолаи эшон чоп шуд. Пас аз ин, осори устод Айнї
чи ба форсї-тољикї ва чи ба туркї-ўзбекї, њам дар дохил ва њам дар хориљ аз
кишвар («Ќизбола ё Холида», Берлин, нашри Ковиён, 1924) ба чоп мерасад.
Билохира, дар соли 1923 дар маљаллаи «Учќун» (Шарора, шумораи 2) бахшњое
аз китоби «Бухоро Инќилоби таърихи учун материаллар» чоп шуд ва ин асар
ба шакли китоби људо, вале ба тарзи тањрифшуда «думбурида» дар соли 1926
дар чопхонаи «Нашриёти давлатии халќњои шўравї» дар Маскав чоп шуд.
Бояд гуфт, аз кутуби таърихшиносии Айни асари муњимми эшон «Таърихи
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амирони анѓитияи Бухоро» дар соли 1923, дар Тошканд ба чоп расид, ки он
низ тањриф шудааст.
Ва аммо аз асари волои ин муаллиф, «Таърихи Инќилоби фикрї дар
Бухоро» ба забони аслии форсї-тољикї (Таърихи савтия ва Инќилоби фикрї
дар Бухоро) ягона нусха ба хатти худаш, ки аз Самарќанд ба Бухоро барои
чоп фиристода шуда буд, љавоби равшане ба муаллиф дода нашуд; яъне он ки
бо таѓйири шароит ва эъломи забони туркї ба унвони забони давлатї ба љои
забони форсї-тољикии ин сомон дар зарфи њазор сол, дигар асаре ба забони
форсї-тољикї чоп нахоњад шуд. Саранљом дар посухи таќозо ва талаби устод
Айнї, ки хостори ин буд, ки нусхаи ягонаи комили ќаламии форсии ин асар
ба муаллиф баргардонида шавад, љавоб дода шуд, ки ин китоб гум шудааст...
Устод Айнї аз соли 1920 (бунёди Љумњурии Бухоро) то поёни умр (соли 1954)
орзуи пайдо кардани ин нусхаи мунњасир буд ё мехост агар имконе пайдо
шавад, лоаќал онро аз рўи мусаввадањои худ дубора тањрир кунад. Ин.барои
муаллиф ягона роњи наљоти асари гумшудаи худ буд. Вале комилан равшан
аст, ки нусхаи мунњасири аслї бо зикри асомии шахсиятњои воло, ки њамагї бо
сифоти мусбат ва манфии худ фаъолият мекарданд, дар он замони муборизоти
фикрї ва тањаввулоти њаррўза дар умури маориф ва тарбият ва ахлоќи љомеа
ањамияти фавќулоддаи илмї, фарњангї, сиёсии муњимме дошт ва имкон
надошт, ки аз байн рафта бошад. Њарчанд устод Айнї ба љињати њал нашудани
ин муаммо (гум шудани нусхаи аслии асари худ) нороњатии зиёде дошт ва онро
яке дигар аз њуќќабозињои мункирон медонист ва ба онњо лаънат мегуфт, боз
њам умед дошт, ки он нусхаи аслии асараш ба далели мўњтавои илмии он гум
нашуда бошад ва ба камина, ки њамаи корњои нотамомашро барои оянда ба
ман њавола мекард, гуфт: солњо сипарї мешаванд ва вазъи мамлакат њатман
таѓйир мекунад; гумон дорам, ки дар яке аз бойгонињои давлатї ё шахсї он
нусхаи нодир пайдо хоњад шуд, зеро дар он сарнавишти Бухорои Шарифи
чандин њазорсола ва мардуми бофарњангу забони давлатии форсї-тољикї,
бо умри беш аз њазорсолааш баён шудааст ва боз идома дод: дар Бухоро ду
хонавода буданд аз пайравони барномаи љадид ва аз таљаддудхоњони давлатї
дар кишвар, ки аз љониби мутаассибон ба ќатл расиданд. Инњо дўстони ман
буданд ва фарзандони нављавони онњо бо кўшиши ман дар њайати муњассилони
бухорої ба Олмон рафтанд ва пас аз тањсил ба Бухоро баргашта, бо давлат
њамкорї доштанд ва он се писар ба љињати донистани забони модарї (форсїтољикї), туркї ва забони русї ва олмонї дар бойгонињои вижаи Бухоро,
Тошканд, Маскав адои вазифа мекунанд. Падарам фармуд: дар ёд дошта бош,
ки замони муносиб, ки фаро расид, аз тариќи инњо метавонї нусхаи нодири
маро пайгирї кунї. Агар то ба њол ин нусха пайдо мешуд, онро ба унвони
китоби панљуми «Ёддоштњо»-ям, ки дар чањор љилд борњо чоп шудааст, эълон
мекардам ва агар ту онро ба даст овардї, ин васияти маро дар ёд дошта бош.
«Таърихи Инќилоби фикрї дар Бухоро» китоби панљуми «Ёддоштњо» хоњад
буд.2
Солњо сипарї шуд ва замони фурўпошии давлати абарќудрати Шўравї
фаро расид. Масъулони кишвари Русия тибќи таќозои замон шеваи коргузории
идоротро таѓйир доданд, аз љумла дарвозањои оњанини бойгонињои давлат
низ нисбатан нимбозу нимяла шуд. Нахустин коре, ки камина пайгирї кард,
љустани нусхаи аслии форсии «Инќилоби фикрии Бухоро» бо хатти муаллиф
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буд. Оќибат пурсишњо ва мурољиаи ашхоси солманди Бухоро, маро бо ду
нафар аз масъулони бойгонињои вижаи Бухоро ва Маскав мувољењ кард, ки
њарду тарбиятёфтагони устод Айнї буданд. Муаммои печидаи сарнавишти
асари номбурдаи Айнї бо кўмаки ќонунии яке аз онњо њал ва кушуда шуд.
Сухани нек ва пайгирињои пай дар пай моро ба њадафи муќаддас ва неки
худ роњнамої кард. Саранљом бо инояти Худованд орзуи сиюпанљсолаи
устод Айнї пас аз њафтод сол зиндонї шудан нусхаи аслии форсии «Таърихи
Инќилоби фикрї дар Бухоро» ба хатти муаллиф, ба шарофати замони озодї
ва рањоии Љумњурии Тољикистон аз банд, рањої ёфта, љомаи озодї пўшид.
Инак, мо ин нусхаро дар ихтиёр дорем ва онро борњо мутолиа карда, ба
њадафи асосии хеш расидаем ва он китоби нодир (нусха)-и мунњасир бо хатти
муаллифро «Китоби зиндонї» номгузорї кардем. Аз шахсиятњо ва марокизи
фарњангии илмие, ки кўмаки амалии хешро аз мо дареѓ надошта ва ба мо
миннатњо гузоштаанд, сипосгузорї мекунем.

Понависњо:
1. Ин нусха ба хатти муаллиф, вале ба тариќи тањрифшуда, акнун дар
Пажўњишгоњи Абўрайњони Берунии Тошканд мањфуз аст.
2. «Ёддоштњо»-и Садриддин Айнї дар чањор љилд ба пайвасти «Мухтасари
тарљумаи њоли худам» дар 1362 шамсї баробари 1982 милодї дар Тењрон, дар
интишороти Огоњ ба кўшиши Саиди Сирљонї ба чоп расидааст.
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Салимшо Њалимшо
Тўшаи роњ
барои дўсти донишмандам устод
Камолиддин Садриддинзода Айнї
Арўси субњ чу бар Арш хест хандакунон,
Ба рўи ў бизадаш бўса гунбади гардон.
Фариштањои саодат зи Нўњ бурљи фалак,
Шуданд бо шаби пурахтараш зи чашм нињон,
Кушуд ќуфли дари манзилам фариштаи субњ,
Чу дасти боди муроде ба боѓ, бар дењќон.
Арўси субњ сафар мекунад зи хонаи ман,
Ба њафт ќитъаи олам зи рўи Боми љањон.
Варо зи хонаи ман ќарнњост тўшаи роњ,
Кирафт ќиссаи он дар љањон забон ба забон.
Расид субњсифат бар дарам хирдаманде,
Њазор роз ба дил, мењри Њаќ ба чашм аён.
Бигуфт: омадаам бо ниёз ман ба дарат,
Ки љуз ту нест, кунад мушкилоти ман осон.
Бубахш тўшаи роњам ба њафт иќлиме,
Бубахш тўшаи роњам зи хона то кайњон,
Ки гар ба бањр нињам пой ѓарќи он нашавам,
Чу бод рањсипарам рўи мављи бањри дамон.
Зи файзи тушаи роњи ту чун сафинаи Нўњ
Расам ба Барнавади Ванљ аз дили тўфон.
Зи файзи тўшаи роњат ба Кањкашон бирасам,
Ки то аз он бирасам сўи бекарона замон
Зи бекарона замон то њаќиќате ёбам,
Ки то наљот дињам аз дурўѓ, аз даврон.
Ба шеъри миллати мо раќс нуриён карданд,
Кунун дар он набувад љуз дурўѓу оњу фиѓон,
Каломи ин замона хурад обу шўр аз мурдоб,
Ба ин калом зи њаќљў равад шукўњу тавон.
Бубахш тўшаи роњам зи хони сидќу сафо,
Зи чашми каљназарон то ба њаќ шавам пинњон.
Дар оташе, ки кунун об мешавад пўлод,
Дар оташе, ки дар он кўњ мешавад талќон.
Дар оташе, ки аз он бањр пора дуд шавад.
Дар оташе, ки аз он меравад зи дањр нишон,
Гузар ба тўшаи роњи ту ато аз он бикунам,
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Ва оташон бишавад зери по бањористон.
Дуруд то дињадам бо тараб Сиёваршан,
Ки гашт кушта зи ў озу рашк дар Тўрон.
Замон-замон бирасад номи ман ба ањли бињишт,
Зи дил ба дил бирасад мењри ман карон ба карон.
Наљотбахш бидонї, ки дар љањон сухан аст,
Сухан ба шеър аз он меравад забон ба забон.
Чу шехри Њофизи Шерозї мо, ки дод наљот,
Зи дор дилшудагонро басе замон ба замон.
Маро чу Њофизи Шероз бахш тўшаи роњ,
Ки бехатар бирасам дар хатар карон ба карон.
Бубахш тўша маро, то шавам ба ќуллаи Тур,
Турост дидаи аќлу турост табъи равон.
Зи кўњи Тур агар уфтам чу дар Дўзах,
Шаванд дўзахиён чун ба њоли ман гирён.
Дар он даќиќа њама ќудрати Худо бинанд
Шаванд бар сари он мўъљиза њама њайрон.
Ки бар танам нарасидаст њељ осебе,
Чу гул ба ханда кушоям зи мењру ишќ дањон,
Зи љои худ биљањам ман сабук чу боди мурод,
Ба Арш бол кушоям ба ќудрати Яздон.
Ва Љам, ки шањи Дўзах аст, гирад аз сари худ,
Кулоњи фахр зи эъљози насли тоза баён.
Ки шоњи ваќт надидаст инчунин эъљоз,
Набудааст касеро чунин хабар ба гумон.
На, бал фари Љамро набуд ин пару бол,
Ки мешудї ба шукўње зи чоњ бар Кайвон.
Нафас ба синаи мо омад аз фариштаи бод,
Њаёти мост зи Боди мурод муждарасон.
Сухан зи олами аќли кулл омада чу нафас,
Ки шуд ба пайкари мо номи он хуљиста равон.
Аз он сухан ба љањон пайки мурѓи илњом аст,
Ки њамнафас бишавад бо диле ба сад майдон.
Намої њамсафари субњ мурѓи илњомат,
Ки лутфи табъи ту бошад маро абад унвон.
Ба ин талаб шудаам мањви њайрате аз дўст,
Чи сон талаб бикунад Хизр тўшаи имон.
Ба дил бигуфтамаш ў аз чи мањви хештан аст,
Ки тўшабахш шуда тўшахоњ аз рањбон.
Бигуфтамаш, ки чаро мањви роњи хештанї,
Ки бањр аз амали туст худ ба сад тўфон.
Ба Њаќ, ки зодаи домони чашмаи хирадї,
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Турост аќл аз он обу ќатраат найсон.
Чи гуна зодаи оби баќо чу њазрати Нўњ,
Ба бањр ѓарќ шавад бегуноњу беисён.
Бидон, ки шеъри ман омад ба дањр аз амалат,
Ки тўшаи рањи иќболи туст аз Њаќ, дон.
Зи ман ту туша бихоњї, ки чун Сиёвуше,
Зи кўњи оташи сўзон гузар куни алъон.
Ба асл зодаи хуршеди љовидон њастї,
Ки решаат бихўрад об худ зи синаи он.
Чарост зодаи Хуршед, бимат аз оташ,
Ки он будва ба рањат нури ишќу њам имон.
Зи лавњи зиндагиат шеърам омада ба яќин,
Зи мењри туст каломам ба њаќ чу ямон.
Шунав ќалам ба ќалам омадї зи лавњу ќалам,
Нигар алам ба алам омадї ба шодурвон.
Ба кўњи Тур бихоњ зи ман ту тўшаи роњ,
Ба кўњи Тур љаддат дошт хонаву айвон.
Ки Тур љадди ту буду зи дудаи Љам,
Зи кўњи Тур кунад ќисса саљдагоњи Каён.
Зи Бод пурс, ки љунбод гоњвораи Тур,
Ба номањои куњан сабт аст ин бурњон.
Туро ба ибтидои љањон дањр дод тўшаи роњ,
Сухан зи тўшаи роњи ту гашт љовидон.
Кунан ба тўшаи роњи ту бо ту њамсафарам,
Барам ба њафт фалак бо ту њашмати инсон.
Бар ўст ќиблагање шаш љињат ба рўи замин,
Аз ўст љилвагањи њар замон ба чор аркон.
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Камолиддин Садриддинзода Айнї
бист гуфтор аз маънавият

Муњаррири
нашриёт
Рассом:
Муњаррири
сањифабандї:
Тарроњ:

Ховари Абулњай
А. Муњаммадиев
М. Саидова
Ф. Рањимов

Ба матбаа 09.10.2004 супорида шуд. Ба чопаш 30.11.2004 имзо шуд. Андозаи
60х841/16. Коѓази офсет. Чопи офсет. Љузъи чопии шартї 15,0. Љузъи нашрию њисобї
14,36. Адади нашр 400 нусха. Супориши №28/04.
Нашриёти «Адиб»-и Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон,
734025, Душанбе, хиёбони Рўдакї, 37.
Дар матбааи нашриёти «Эљод» чоп шудааст.
734025, ш. Душанбе, хиёбони Рўдакї, 36. Тел.: 21-95-43.
E-mail: ejod@tajik.net.
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